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INTRODUCCIÓ GENERAL 

L'abreujada biografia de Sant Pau inserida davant la Lletra als 

Romans (volum XIII d'aquesta obra), lluny d'ésser un obstacle per a 

intentar ací una semblanca més completa 1 documentada dek gran 

Apóstol, servirá més tost d'esquema general per ajudar el lector, en 

emprendre ara estudi dels detalls que perfeccionen el dibuix 1 con- 

_creten la fisonomia del personatge amb qui anem a fer plena conei- 

xenca. Altrament, la figura de Sant Pau és massa emergent dintre 

el Cristianisme, i adhuc dintre la Bíblia, perque el deixem sense una 

semblanca que acosti al més possible els dos extrems desitjables de 

brevetat i de suficiencia. 

L'HomE. —El complex estat civil de Sant Pau: jueu de la secta 

dels fariseus, nascut a Tars de Cilícia 1 ciutada roma,* ens dóna els 

tres trets fonamentals del seu carácter. El primer hi domina fortament. 

La seva familia, al dir de Sant Jeroni,? era originaria de Giscala en 

la Galilea. Traslladada a Cilicia, probablement per motius de ne- 

goci, devia tenir una posició benestant, puix que es pogué permetre 

d'enviar adolescent a ésser educat sota els peus de Gamaliel, fariseu 

famós, rabí molt reputat, deixeble i successor del célebre Hillel. 

A més de la gloria d'haver estat el mestre de Pau, Gamaliel té en- 

cara la d'haver defensat els apóstols al Sanedrí en la causa contra 

Pere 1 Joan.? Fou en aquesta escola on Sant Pau aprengué els llibres 

1 Vegeu Act. XXI, 39 1 XXII, 3, 27. 3 Act. V,. 34-39. 
2 De Viris illustribus, 5. 
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de PAntic Testament i adquirí Part difícil de llur interpretació, que 

tan amunt havia de portar en les seves Lletres. Aquest coneixement 

era Púnic que es donava en aquelles escoles rabiniques, si bé quasi 

sempre enfarfegat de tradicions rituals 1 históriques sobreposades a 

la Llei mosaica. 

Aquesta educació rebuda al centre mateix de la vida religiosa i na- 

cional penetra en l'anima de Pau molt més pregonament que la que 

rebé a Tars dels sis anys als tretze. La capital de la Cilicia era llavors 

una ciutat privilegiada en bellesa, en posició, en riquesa i en cultura. 

Fixant-nos en aquest darrer extrem, basta de recordar que tarsenc ha- 

via estat Atenodor Pestoic, preceptor d'August, com també el pre- 

ceptor de Marcel i de Tiberi. L'Académia literaria 1 científica de 

Tars rivalitzava, no sempre amb desavantatge, amb les d'Alexandria 

1 Atenes.* Per més que hi abundaven les escoles dels rétors, no és 

probable que Pau hi hagués estat tramés. El fariseu rígid que era 

el seu pare és natural que preferís les escoles própies que, com per- 

tot, segurament hi tenien els jueus. Els llibres pagans n'eren seve- 

rament bandejats, pero la Biblia hi era llegida en grec, la llengua 

savia del país. En aquesta escola 1 pels carrers de la ciutat 1 el seu 

forum, deviía aprendre Pau la llengua grega, que maneja amb gran 

llibertat. ΕἸ coneixement dels filosofs 1 poetes grecs que revela en 

el discurs d'Atenes? ¡ en alguns passos de les seves Epistoles,* el 

devia adquirir a la seva segona estada a Tars, després de la seva 

formació jerosolimitana, o en els sojorns posteriors, ja convertit 

al Cristianisme. De tota manera, lempremta de Tars en Pani- 

ma de Pau és molt soma. Seria difícil de trobar una influéncia 

menor de ambient d'una gran ciutat de cultura sobre un escriptor. 

Pau és integrament jueu. En idees, en formació, en aspiracions, no 

depén sinó de Antic Testament i de la revelació cristiana. El grec 

és només instrument de qué es val per donar difusió universal a la 

seva paraula: la cultura grega sols li serveix per a confrontar Pefica- 

cia de la fe cristiana amb Peixorquia absoluta de la filosofia humana.* 

1 ESTRABÓ, Rer. geograph. 1. 14. ΟΝ ΔΘ ΙΓ ΣΟ, 12 
2 Act. XVII, 28. t Rom. 1, 20-32. 
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Menor importancia té Pelement roma, que quasi es pot dir que es 

redueix al nom Paulus que portava al costat de lPhebreu Saulus. 

Fruint el seu pare del dret de ciutadania romana, ell heretava aquest 

dret ja de naixenca, i era inscrit al cens dels ciutadans romans amb 

tres apellacions: prenom, nom i cognom, Púltim dels quals era el que 

restava en l'ús ordinari. Aquest cognom fou Paulus, amb el qual era 

conegut fora del cercle de la familia — que emprava el nom hebreu — 

i que prevalgué sobre P'altre per la simple raó que el seu apostolat 

s'exercí quasi exclusivament entre els gentils que l'anomenaven així. 

Els Acta Pauli et Theclae* ens donen el segient retrat de Sant Pau: 

«Baix d'estatura, nas aguileny, corbat de cames, peró ben format i ple 

de gracia.» Els seus viatges — llargs, difícils 1 atzarosos, — P' activitat 

prodigiosa 1 les persecucions sofertes semblen exigir una salut molt 

ferma, pero certs llocs de les seves Lletres? han donat lloc a sospitar 

si patia una malaltia crónica. La mateixa disparitat dels intérprets 

en Passenyalament d'aquesta malaltia indica la frevolesa del fona- 

ment. El P. Murillo opina decididament que la salut de 1'Apostol 

era robusta i que aquests textos fan referencia a d'altres contrarietats 

d'ordre moral.? En les notes a aquests llocs, el lector trobará l'expo- 

sició sumaria de les diverses opinions. 

En el que convé tothom, és en la seva vigor intellectual extraor- 

dinária. Era home de concepcions audaces, originals 1 profundes, 

vigorós 1 decisiu en l'argumentació, rapid i habil en la polémica. 

TD 'historiador Eusebi diu sense ambages que era el més poderós 1 el 

més dotat dels apostols pel poliment de les paraules 1 pel pes de les 

sentencies.* 

Altrament, era una anima nativament recta. Si persegui l'Esglé- 

sia, fou per ignoráncia i per ΖΕ] de les tradicions paternes.? No pecá 

mai contra la llum; per aixó quan la llum se li féu clarament albira- 

dora, Paccepta tot d'una 1 s'hi votá totalment, consagrant a la seva 

propagació tota una vida d'apostolat. 

1 Publicats per Lirsius, Acta aposto- Y L. MuriLLo 5. 1., Paulus et Pauli 
lorum apocrypha. scrípta. Prima pars; Paulus, p. 98-103. 
DIOR EN SV σα TW y 13, *  EUusEBIUs, Hist. Ecct. 1, 24. 

14 1 sobretot 11 Cor. XII, 7. RT as Pod. LIS. 
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CULTURA. — Sant Pau posseia certament tres llengijes: hebrea, 

Paramea i la grega. És molt probable que Parameu fos la llengua 

de la seva llar paterna, governada, com ja sabem, per un fariseu de 

Pobserváncia més rígida. D'altra banda, ell no es diu h»ellenista 

(jueus de la Diáspora que empraven exclusivament la llengua grega, 

fins a ignorar la seva vernacla) sinó hebreu,* 1 Pexpressió aramea 

Abba que li surt espontániament en parlar amb to de pregária denota 

amb gran probabilitat que pregava en arameu, co que suposaria una 

institució religiosa materna en aquella llengua. De tota manera, 

durant els anys de la seva formació rabínica a Jerusalem, hagué 

dV'aprendre forcosament P'arameu — si ja no el duia sabut de la llar 

paterna —1 Phebreu, la llengua sagrada en que era llegida la Sagrada 

Escriptura, i en les escoles rabíniques, fins comentada. 

Ja sabem que coneixia perfectament el grec, llengua en qué par- 

lava en totes les seves jornades apostóliques 1 en que escriví totes les 

seves lletres. El domini que en té és realment admirable, si es té en 

compte que no pensava en grec: la propietat impecable en Pús de les 

partícules, una de les coses de més dificil domini en una llengua es- 

tranya, no permet de creure altra cosa. Peró el seu grec no és el 

classic. Tars, la seva patria, és un dels centres de cultura més im- 

portants d'aquell temps, peró cau fora de Parea, tant europea com 

asiática, del món grec. La llengua savia hi és importada 1 s'ha con- 

taminat de la llengua vernacla, com s'esdevingué en tots els paisos 

de P' Asia guanyats al domini heHénic per Pespasa d'Alexandre. Així 

va néixer el dialecte helenístic, amb les seves dues formes, la popular 

i la literaria: aquella tota calcada sobre el canemaás de Pantiga llen- 

gua del país, encara vivent en la població forana a les grans ciutats 1 

fins entre les classes humils d'aquestes; i la literaria, esforcant-se a 

imitar la sintaxi i els recursos d'elegáncia del grec classic, sense 

poder-se mai desempallegar de la seva congénita matusseria. 

D'aquest dialecte literari es distingia encara el grec emprat per la 

versió dita dels Setanta i per molts escriptors sagrats del Nou Testa- 

ment, que no passava gaire d'ésser un calc fet sobre l'arameu amb 

1 Phil. VI, ς. 
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paraules gregues. Sant Pau empra un grec que es troba entremig 

del dialecte heHenístic literari 1 el popular, amb elements del grec 

aramaitzat dels Setanta. No proposant-se de fer obra literaria, sinó 

obra apostólica, empra el llenguatge més vivent possible dintre la 

dignitat. Aixó fa que tingui un cert nombre d'elements estranys 

ensems a la llengua del Setanta i al grec classic, que Sant Jeroni pre- 

nia per cilicismes i que ara es van trobant en papyrus 1 en inscripcions 

de Pépoca. 

Així tenim en Sant Pau, i en major o menor proporció també en 

altres hagiografs del N. T., una munió de paraules usuals, estranyes 

a la llengua clássica, peró plenes de vida, a les quals encomanaven 

de vegades sentits nous per tal d'expressar les realitats noves que la 

revelació del Crist havia portat a la terra, co que donava per resul- 

tat una llengua rica, pintoresca i saborosa. La riquesa de la llen- 

gua de Sant Pau és proverbial. Té més de 600 expressions própies 

d'ell 1 és cosa que omple els crítics d'admiració P'inesgotable arsenal 

lingúístic d'aquest escriptor desbordant d'idees, que sap trobar mul- 

titud de sinónims per a expressar els matisos de cadascuna. 

Quant a coneixements científics i literaris, quasi es pot dir que 

Sant Pau era home dun sol llibre, la Bíblia, peró coneguda com 

potser no l'ha coneguda ningú més. És el jueu pur: per a ell, tota 

la visió del món, tota la filosofia, la moral, la ciencia, la llei, o és 

a la Bíblia o porta a la Bíblia 1 n'esdevé comentari iluminat. 1 quan 

es torna cristia, el Crist és la llum que aclareix la Biblia 1 totes les 

dites 1 fetes de PA. Τ. el miren com el desitjat que ha de portar al 

món la justicia 1 la pau que la Llei no podia portar-hi. No volem dir 

que no conegués altres llibres. S'ha discutit i es discuteix molt 

sobre la suposada gran cultura clássica de Pau. Des de Diessmann, 

que el fa quasi analfabet, fins als quí l'acusen de formalisme artificiós 

adquirit en les escoles 1 en la imitació conscient dels escriptors gen- 

tils, les opinions són quasi tan nombroses com els opinants. Mentre 

el P. Murillo el creu home cultivat assiduament per les lletres clássi- 

ques,* el P. Prat afirma que les tres citacions que fa de poetes grecs 

1 Op. cit. p. 108. 
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no són suficients per a provar que hagués freqúentat molt els escrip- 

tors profans.* Totes tres, per ell, haurien estat d'ús comú, frases 

afortunades esdevingudes proverbis o dites vulgars. 

Comsevulla que fos, el cert és que els conelxements que Pau po- 

gués tenir de literatura grega no ocupaven cap lloc important en el 

seu esperit. Eren adminicles externs que en un cas donat li podien 

conciliar un auditori desconegut, peró la possessió de la seva anima 

per la llum de Crist iluminant totes les pagines de la Biblia era tan 

absoluta, que al seu costat la cultura profana més pregona i més 

extensa hauria estat un ble apagat amb prou feines fumejant. 

Esti. — També sobre Pestil s'han dit les coses més contradictóries. 

Comencant per ell mateix, que s'anomena ordinari en el parlar (ἰδιότης 

τῷ λόγῳ)," Sant Ireneu li nota que abusa de l'hiperbaton ; Orígenes li 

troba expressions obscures; Sant Epifani, frases entortolligades ; Sant 

Gregori de Nissa li reprotxa l'esmerc de mots inusitats o trabocats 

de sentit; Sant Joan Crisóstom, negligencies d'estil; Sant Jeroni, mots 

impropis, cilicismes 1 fins solecismes. En canvi, 1 sense cap contra- 

dicció, Sant Jeroni pondera la forca 1 Penergia de Sant Pau, del qual 

diu que no li sembla que parli, sinó que troni;* Sant Agustí, la seva 

cálida eloqiiencia; Sant Joan Crisóstom, la seva grácia 1 forca per- 

suasiva; fins el paga Longí exalca la seva puixanca oratoria 1 la seva 

vigor dialéctica. 

Potser la característica del seu estil, de la qual depenen totes les 

seves qualitats 1 tots els seus defectes, és el desbordament absolut de 

les paraules pel sentit. Per a la seva gran riquesa d'idea 1 d'emo- 

ció, les paraules són vasos frágils. L'”enorme tensió a que les té 

sovint les trenca, 1 llavors lP'escriptor sagrat escriu amb fragments 

d'oracions i amb paraules que responen a una gramática superior, 

lógica de visió comandadora i no comandada pels cánons de lPex- 

pressió humana. Amb aquest sobreeiximent d'esperit, resultat d'una 

1 La Théologie de St. Paul, per EF. $ SanT JERONI, 4d Pammachium, 
PRATS, Ls TA PAra Epist. XLVIII, 13. 

LIL Cor. ib. 
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amor sobrehumana que té Pescriptor foraeixit de si mateix 1 votat 

totalment a la gloria de Amat, no és estrany que la descuranca de 

la forma vingui a complicar encara més aquest estil singular. La 

seva obscuritat, que no es venc sinó després d'un llarg treball d'as- 

similació de la seva pensa, fou ja notada per Sant Pere* 1 ha estat 

la tortura de milers de lectors de la Bíblia. Són freqúents en els 

seus escrits els anacoluts, o sigui frases que resten inacabades perque 

Pautor, endut per una idea incidental més important que la que 

portava, ha deixat el sentit en suspens. D'altres vegades són genitius 

que és difícil d'aclarir 51 són apositius o possesslus, si no és a la cla- 

ror d'una hermenéutica que suposa ja ben coneguda la seva ideolo- 

gia; O l'acumulació d'incisos 1 subincisos, que no sempre es resolen 

i embullen el fil del discurs. 

Molts d'aquests defectes s'expliquen tenint en compte que Sant 

Pau, com era costum en el seu temps, no escrivia, sinó que dictava, 

1 si després repassava el dictat, no era pas per a llevar repeticions, 

assonáncies 1 incisos, sinó més aviat per a afegir-n'hi algun altre. 

TL espontaneitat que αἰχὸ dóna a la seva expressió és admirable. Sant 

Pau toca tots els estils de parlar: el científic 1 l'emotiu, el tempestuós 

1 Pencalmat, Pautoritari 1 el cordial, 1 passa rapidament de l'un a Paltre 

amb una naturalitat que allunya tota possible idea d'afaiconament 

simulat. ΕἸ corrent d'esperit que passa identic a través d'aquestes 

varlacions és cosa que no pot fingir-se, com tampoc aquell curulla- 

ment de la pensa que desborda d'idees i les ha d'atapeir, forcant per 

necessitat d'expressió les regles de la gramática ordinaria. 

Els ingredients externs d'aquest estil són ben fácils d'enumerar: ab- 

sencia d'elements de natura, saturació d'expressions bíbliques 1 idees 

altissimes adquirides en revelacions successives, tot aixó enquadrat 

dintre estructura llavors corrent de les lletres. 

Iabsencia d'elements de la natura externa és ben notadora i ben 

significativa en aquest escriptor. Nat 1 crescut en una ciutat tan 

esplendidament situada com Tars i havent recorregut tantes mars i 

tantes terres en estat de bonanca i de tempesta, a penes es troba una 

ἐν 11 Pel. JIL 16. 
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comparanca de la natura inferior en les seves págines. La lluita hu- 

mana, els paisatges espirituals, li abassegaven tota Patenció: aixi li 

trobem comparances militars en gran abundor i freqiients allusions 

als jocs atlétics. | 

La saturació bíblica es nota de seguida. Probablement Sant Pau 

era d'aquells jueus que sabien l'Antic Testament de memoria, tal- 

ment és de gran la facilitat 1 la propietat amb que tot sovint en cita 

textos, hi troba allegories 1 li ampra expressions. No cal dir que 

aquest gust de dissoldre les seves paraules en una atmosfera bíblica 

Paprengué a Pescola rabínica de Gamaliel, com també fou allí on 

adquiri la tendencia a trobar analogies en els fets de l'Antic Testament. 

Tot aquest tresor de disposicions de temperament i de cultura era 

esmercat en servei d'un ideal nou, Pideal de Crist, el que venia a 

revelar el misteri escondit en Déu des de tots els segles i a donar 

a la humanitat la veritable vida definitiva. La doctrina d'aquesta 

nova alianca de Déu amb els homes, Pau no Pestudia en cap escola, 

ans Paprengué en una série de revelacions successives de qué ens 

- parla sovint.* Sota aquest mestratge directe del Crist, que l'igua- 

lava, pel cap baix, als altres apóstols, Pau ana formant i exposant, amb 

la irregularitat d'una predicació atzarosa 1 d'unes lletres provocades 

per esdeveniments ocasionals, aquell magnífic cos de doctrina que el 

lector trobará en aquestes lletres 1 del qual fariem ben volenters una 

exposició sistemática abreujada, si no ho vedava Vobligada brevetat 

d'aquesta introducció. 

Com en Papostolat de paraula, també en lestil d'escriure, Sant Pau 

es fa tot per a tots, amb una donació talment absoluta de si mateix 

al bé espiritual dels seus fidels, que la seva altíssima ambició el des- 

arrela de la seva persona per a esventar-la enérgicament envers la 

gloria del Crist. Així el veiem descurós de la seva anomenada 

d'escriptor, en la qual segurament no va pensar mai, acimadíssima 

abstracció, única on és possible de pronunciar paraules inflamades 

de sentits sobrehumans. 

1 ARA ANI 6 7 0 20: ἘΝ τ ΟΣ Lor, AL, E, 43 SOL. AS 
22-235 AXIL τ SEI, TI RAVI a EE δ΄ 

AAA «Ὁ 
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Les LLerreESs. — Sant Pau regularment predicava; només acciden- 

talment escrivia lletres a les esglésies fundades per ell, amb alguna 

excepció, com la de Roma. No són lletres particulars, adrecades a 

una O poques persones amb exclusió de tota altra, ni epístoles des- 

tinades de bell antuvi al públic. Són veritables lletres collectives, 

car, ni que vagin adrecades a una persona, com les pastorals o la 

lletra a Filemon, Sant Pau es proposava que fossin llegides a tota 

la comunitat cristiana i de vegades mana 1 tot expressament que 51- 

guin comunicades a altres esglésies. 

Les lletres de Sant Pau tenen en general una estructura análoga a 

totes les del seu temps: 

Una adreca, que s'escrivia al revers del rotllo, talment que en ésser 

aquest plegat, restava a la banda de fora. Els titols actuals no són 

pas copies de les adreces, que foren negligides. 

Una inscripció, que comprenia tres elements: nom 1 qualitat 

dels remitents; nom, títols 1 mérits dels destinataris; vots a favor 

d'aquests. Pau es posa la qualitat d'apóstol 1 quasi sempre s'ajunta 

companys: Timoteu, Silva o Silas, Sóstenes, tots els germans que 

són amb ell.* 

D'entrada en matéria, que és una frase d'agraiment o una doxologia. 

Manca en Gal., lletra escrita amb to de reprensió. La lletra primera 

2 Timoteu i la lletra a Titus presenten un exordi ex abrupto que pot 

tenir explicació en llur to d'intimitat. Els mots d'agraiment s'allar- 

guen en un elogi dels destinataris, alguns records, detalls sobre les 

circumstáncies presents, etc. De vegades, com en la 1 Thes., la 

part d'agraiment s'allarga fins a constituir el quadro de la lletra, i 

d'altres, com en fi 11 Cor. 1 Phil., W"és netament separada; en les 

restants, es dissol a poc a poc en Pobjecte principal. 

Ve el cos de la lletra. Quan Pobjecte n'és una tesi, és enunciada 

des del principi, després de Pentrada en materia; en aquestes lletres, 

la part dogmática 1 la moral són netament separades. Pero hi ha d'al- 

tres lletres d'objecte múltiple que no comporten aquesta divisió clara. 

1 Timoteu en 11 Cor., Col., Phil., 1111 Thess.; tots els fidels presents en 
1111 Thess. i Philem.; Silva o Silas en Gal. 
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Per ἢ, la conclusió, que sol comencar amb comunicacions perso- 

nals, notícies d'ordre intim, seguides d'una recomanació a favor 

del portador de la lletra; segueix una llista de salutacions. Pau lla- 

vors pren la ploma de l'amanuense 1 insereix alguns mots escrits de 

má seva, a manera de signatura. 

El lector pot preveure que l'escriure irregular i nerviós de Sant 

Pau s'acomoda d'alló més a Pestil epistolar. 

NOMBRE 1 CLASSIFICACIÓ DE LES LLETRES PAULINES. — Les Lletres de 

Sant Pau conegudes ara són catorze: als Romans, primera i segona 

als Corintis, als Gálates, als Efesins, als Filipencs, als Colossencs, 

primera i segona als Tessalonicencs, primera i segona a Timoteu, 

a Titus, a Filemon 1 als Hebreus. Aquest és ordre amb qué cons- 

ten en el canon dels Llibres Sants. Fent excepció de la Lletra als He- 

breus, que fou posada darrera de totes per haver-se dubtat molt de 

temps sobre la seva autenticitat, aquest ordre respon al criteri de posar 

primer les adrecades a esglésies 1 després les adrecades a particulars, 1 

dintre de cada categoria s'atengué a la importancia dels destinataris, 

de les matéries tractades en les lletres, 1 fins a la seva llargada. 

Segons Pordre. cronológic més versemblant, ocuparien el primer lloc 

les dues epístoles als Tessalonicencs, escrites vers l'any 52; el segon, 

les epístoles als Corintis, als Gálates 1 als Romans, escrites del 56 al 

58; el terc, les epístoles als Filipencs, als Efesins, als Colossencs, a 

Filemon, als Hebreus, a Timoteu i a Titus, compostes entre el 62 1 

el 66 o 67. Atenent a criteris interns, podriem distingir les epistoles 

predominantment doctrinals (Rom., Gal., Col., Hbr.), les predomi- 

nantment morals (1 Cor., II Cor., Phil., I Thes., 1 Thes.), vora 

les quals podem formar un grup a part amb les anomenades pastorals 

(1 Tim., 11 Tim., Tit.) que donen instruccions per a organitzar 1 

regir les noves esglésies encomanades als destinataris. 

No totes les lletres de Sant Pau ens han arribat. Com a certes, 

es poden tenir dues lletres perdudes: una als Corintis, anterior a 

Vactual primera (vegeu 1 Cor. V, 9), i una als Filipencs a que es fa 

allusió en Phil. WI, 1. Alguns dedueixen de Col. IV, 16, existencia 
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d'una lletra als de Laodicea, avui perduda, pero d'altres crítics sos- 

tenen amb fonaments bastant sólids que la Lletra aHudida en aquell 

lloc era la que avui porta per títol 4ls Efesins, que tenia el caracter 

de lletra circular destinada a totes les esglésies de 'Ásia proconsu- 

lar: Efes (capital), Laodicea, Colossos i Hierápolis. Per tal d'explicar 

els motius de la segona Lletra als Corintis, alguns crítics racionalistes 

han suposat que hi hagué una lletra intermedia entre les dues actual- 

ment conegudes. És hipotesi mancada de tot fonament seriós. 

AUTENTICITAT. — No pot ésser millor garantida. Ja en els matei- 

xos temps apostolics, l' Apostol Sant Pere en la seva Lletra católica 

fa esment d'uns escrits de Pau, que inclou entre les Escriptures 

inspirades.* Els deixebles dels Apostols 1 llurs contemporanis que 

ens han deixat escrits coneixen tots les Lletres de Sant Pau i les 

citen expressant-ne l'autor; així Sant Policarp, deixeble de Sant Joan, 

reprodueix tretze textos paulins pertanyents a vuit epistoles. Sant 

Clement, papa, en la seva lletra als Corintis 1 Sant Ignasi Martir en 

la seva als Efesins, tots dos del segle 1, se serveixen també de les 

lletres paulines. 

La tradició segueix ininterrompuda, tant en l'Església católica com 

en les sectes dissidents, tant en la romana com en les oriéntals, en 

els códexs grecs i en les traduccions. Serveixi com a exemple típic 

el canon muratoria, de finals del segle segon, que esmenta totes les 

epístoles paulines, llevat de l'adrecada als Hebreus. Encara que tar- 

da, és important el testimoniatge de l'historiador Eusebi que, des- 

prés de moltes recerques sáviament menades per tal d'esbrinar el 

parer dels escriptors més antics sobre els Llibres sants, conclou que 

les catorze epistoles de Sant Pau són conegudes palesament de 

tots.? 

A aquests títols de carácter extern, superiors als que pugui presen- 

tar cap llibre de Pantiguitat clássica, cal afegir els arguments de carác- 

ter intern. Són evidentment documents d'época, que traeixen un 

coneixement perfecte de la llengua, preocupacions, costums, régim 

SAL Pet. UI, τό: 2 Eusenr, Hist. Eccl. MI, 3, 25. 

2 - NOU TESTAMENT, XIV 
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polític, judicial i religiós d'Europa i d'Ásia; tenen tots un mateix 

estil; aquell estil inconfusible de Pau, nerviós, trencat, complicat 

d'incisos, endut per flamarades sobtoses de pensament, fins a fer-li 

oblidar Poració principal, riquissim de contingut doctrinal fins a fer 

esclatar les paraules de tanta tensió de sentit, poderós de sugges- 

tions 1 ressonáncies espirituals, tant més pregones 1 duradores com 

més va esclarint-se'n el sentit, mercés a un treball seguit de medi- 

tació. Aquest estil és evidentment inconfusible, inimitable i im- 

possible de confeccionar per un falsari. “Totes aquestes obres perta- 

nyen a un mateix autor, i no 0'hi ha hagut d'altre a la historia que 

reuneixi totes les condicions per a ésser-ho sinó Pau de Tars. 

Per si mancava un altre argument, podem notar el que ens forneix 

el fracás de les escoles racionalistes. A comencar per la de Tubinga, 

capitanejada per Baur, es comenca a negar fa cosa d'un segle l'au- 

tenticitat de la major part de les lletres paulines, fundant-se en evo- 

lucions históriques empensades a priori. No podem seguir tot el 

procés de la discussió. Basti dir que els deixebles s'han anat veient 

cada dia més obligats a desmentir el mestre, cedint a evidencia que 

la discussió, crítica projecta de més en més sobre l'autenticitat de les 

nostres lletres paulines. I per més que encara restin alguns entes- 

tats a negar la d'alguna, es pot augurar amb tota seguretat que no 

es trigará gaire a resoldre definitivament la controversia a favor de 

totes 1 cadascuna de les catorze epístoles. 

De les dificultats particulars que en l'església occidental feren 

retardar el reconeixement de Pautenticitat paulina de lPadrecada als 

Hebreus, en parlarem en el seu lloc respectiu. ἡ 

TEXT GREC, VERSIÓ 1 NOTES. — Pel text grec, hem continuat tal com 

comencárem en els Actes dels Apóstols 1 en la Lletra als Romans, co 

és prenent-lo de edició de Vogels, que ofereix tota garantia crítica. 

Essent la nostra missió primordial i quasi única la de fer una versió 

literaria, hem procurat, quant als altres problemes, adoptar d'un 

autor acreditat una solució bona 1 feta. 

La versió és feta directament del grec. Tractant-se d'un text tan 
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difícil com el de Sant Pau, hem cercat més Pexactitud que Pelegán- 

cia, deixant-hi només la que les idees 1 Pestil es porten. No hem 

tingut la pruija d'aclarir punts foscos del text, cosa més propia d'un 

treball exegétic que, en el que hem cregut necessari, hem fet en les 

notes. Estudis i comentaris moderns, com Prat, Murillo, Lagrange 

i diverses revistes bíbliques, ens han donat el sentit exacte de Pori- 

ginal en molts textos obscurs. Molts problemes resten encara a 

resoldre, que deixem per a edicions venidores i sobretot per a nous 

treballadors més competents que revisin aquesta. 

En la confecció de les notes, el criteri de la sobrietat no ha pogut 

impedir que agafessin una extensió notable, pel motiu de Pobscuri- 

tat de Poriginal 1 sobretot de la riquesa de corrents doctrinals que 

circulen sota les paraules del text. Ens fem la iHusió que, seguint 

els nostres breus comentaris, Sant Pau pot ésser llegit amb profit 

1 amb relatiu estalvi de temps. 

La distribució en capitols 1 versets és indicada segons la Vulgata 

Clementina. Les divisions i subdivisions amb els titols correspo- 

nents són preses de Pedició de la Vulgata publicada pel P. Hetze- 

nauer, i la revisió total del volum ha estat a cárrec del P. Marc de 

Castellví, ambdós O. M. C. 
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CODEXS GRECS 

᾿ς códex uncial Sinaiticus, segle rv (9), Leningrad 
ΝΥ ΤΟΣ »  Alexandrinus, 5. ν, Londres 
Bo» »  Vaticanus, 5. IV, Roma 

(EME »  Ephraemi rescr., s. V, París 
K "5 »  Mosquensis, s. IX, Moscou 
NN »  Angelicus, s. 1X, Roma 
Ad »  Porfirianus rescr., 5. IX, Lenindrad 

D >» »  Claromontanus, 5. V1, París 
E » »  Sangermanensis, 5. ΙΧ, Leningrad 

ES 18 »  Augiensis, 5. IX, Cambridge 
G » »  Boernerianus, s. IX, Dresde 
BA »  Euthalianus, 5. vi, Athos 
M » »  Wolfianus, 5. 1x, Hamburg-Londres 

CODEXS DE La VeErus LATINA 

DES PE DEE 
r fragm. frisingensia, s. v-VI, Munich 

CODEXS DE LA VERSIÓ SIRÍACA 

syP versió peschito 
sy  »  harclensis 
T'asterisc després d'una sigla (w*) indica la primera escriptura d'aquell codex; 

la m en forma d'exponent (syhm), una lligó marginal. 
lat = versió llatina ; vet lat. la versió llatina anomenada vella (vetus), abans 

Itala; vg = Vulgata ; fuld = códex fuldense de la Vulgata; arm = versió armena. 

ABREUJAMENTS DE NOMS D'ESCRIPTORS 

Tust. = Justi; Iren. = Ireneu; Clem. = Clement Alexandri; Orig. = Orige- 
nes; Eus. = Eusebi de Cesarea; Epiph. = Epifani; Greg. = Gregori de Nissa ; 
Chrys. = Sant Joan Crisóstom ; Theod. = Teodor de Mopsuesta. 

Tert. = TertuHia ; Cypr. = Cipria; Nov. = Novaciá ; Lucif. = Lucifer de Cá- 
ler ; Vict. =Victori ; Hil. = Hilari ; Prisc. = PrisciHi4-; Tyc. = Ticoni; Opt. = 

Optat Milevita ; Nice. = Nicetas de Remesiana; Ambr. = Ambrosi; Hyer. = Je- 
roni; 4ug. = Agusti; Sedul. = Seduli; Maxim = Máxim de Tori; Vig. = Vigili 
Tapsenc ; Facund. = Facundus ; Cassiod. = Cassiodor ; Prim. = Primas. 

Tat. = Tacia; Afr. = Afrates; Bars. = Barsaliti. 

ALTRES SIGNES 

+ ΞΞ afegeix ; om. = omet; δ = inverteix. 
inc. = comenca; fin = fi; al. = altres; rep. = repeteix; simil. = semblant- 

ment, etc. 
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CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS I DE LLOC 

Sant Pau estigué divuit mesos a Corint,* ensenyant a la casa de Tici 

Just, prop de la sinagoga. Perseguit furiosament pels jueus ino prou 
eficacment protegit pel procónsol Gallió, se n'aná a Palestina, acompa- 
nyat fins a Efes per Priscilla i Aquila, el matrimoni fidel que li havia donat 
estatge i treball a Corint. De tornada, es fixa a Efes. 

En Pendemig, hi havia arribat un jueu d'Alexandria, que havia nom 
Apollo, el qual havia cregut en Jesucrist i havia rebut la doctrina rudi- 

mentária del primer catecumenat,? sense, peró, haver passat del baptisme 

de Joan. El baptisme cristia li era desconegut, i per tant també la Con- 

firmació, amb els carismes de qué 1Esperit Sant solia acompanyar-lo amb 

abundancia en aquelles primeres cristiandats. Aquila i Priscilla comple- 

“ten la seva instrucció i el recomanen als germans de PAcaia, on vol tras- 

lladar-se. Establert a Corint, hi provoca, sense voler, una bandositat. 

ApolHó era home ben dotat. Vegeu el retrat que en fa Sant Lluc : 
«Home bell parler, versat en les Escriptures... instruit en el cami del 

Senyor, ardent d'esperit, parlava i ensenyava exactament les coses perto- 

cants a Jesús.» 

Entre els corintis, gent lleugera i voluble, aquestes qualitats brillants 
despertaren ben aviat admiracions fanátiques, que degeneraren abans de 
gaire en desafecte per a Sant Pau, d'estil rude i descurós, sovint fins a la 
incorrecció. Aixi es formaren dos partits: el d'Apoló i el de Pau. A 

aquests se Mafegiren uns altres que es reclamaven de Pere, el cap del 

ColHegi apostólic, la columna de PEsglésia; d'altres, en fi, no volien de- 
prendre sinó del Crist, com desdenyant-se de sotmetre's a un home.* 

Ec. VIE Guo, Id. 1d. 24 ἐδ: 
ld. 1d. 251 % Els tres primers grups existien en- 
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Sant Pau heu esment d*aquestes divisions, que si no afectaven el dog- 
ma ni la disciplina, refredaven la caritat, pels criats d'una dama grega 
anomenada Cloes, ben coneguda dels corintis, probablement per ésser 
oriúnda de llur ciutat, bé que habitant a Efes. Ells li innovaren també 
altres escándols. Una primera carta escrita per l'Apóstol als corintis — 

avui perduda — en qué els manava d'apartar-se dels impúdics, havia estat 
interpretada per alguns, probablement de mala fe, com una prohibició de 
tot tracte amb tots els pagans de mala vida, mesura exorbitant i imprac- 
ticable. Per resoldre litigis entre germans, alguns cristians, se citaven 

ells amb ells davant els tribunals dels gentils. Un cristia havia donat el 

gran escándol de viure amistancat amb la seva madrastra, sense que els 

altres el separessin de la comunitat creient.? Les dones es treien el vel 
i parlaven en les assemblees litúrgiques.? Els ápats germanivols que 
acompanyaven la celebració del misteri eucaristic havien degenerat en 
escenes de desordre i d'ostentació, i altretant s'esdevenia en l'ús dels ca- 

rismes que posseien molts fidels.* 
Poc després d'haver sabut Sant Pau aquestes males noves, arribaren de 

Corint a Efes uns emissaris portadors d'una lletra dels corintis a Apóstol 

on li feien consultes referents a alguns casos de consciéncia: preferencia - 
entre la virginitat i el matrimoni, conducta a observar davant els idolo- 
tites, o sigui la carn dels animals immolats als idols, servida després en un 

ápat, ús dels carismes, ús del vel de les dones en el temple, ordre dels 

agapes concomitants amb la celebració de l'eucaristia, i la consulta dog- 
mática sobre la resurrecció dels morts, resolta en darrer terme. 

Els enviats de Corint, que molt probablement eren Estéfanas, Fortunat 
i Acaic, de la vinguda dels quals s'alegra 1Apóstol,? havent de regressar 
a llur pátria, Sant Pau escriu aquesta lletra per a tallar els abusos i eva- 

cuar les consultes. Era la segona que adrecava als seus fills de Corint, 

bé que per a nosaltres té el lloc de primera. 
Les circumstáncies que li donaren origen r'indiquen prou la finalitat : 

matar els gérmens de cisma ¡i de dissolució de costums que s'havien intro- 

duit a Pesglésia corintia i resoldre els dubtes consultats. 
La data es pot precisar amb bastant d'aproximació. La intenció mani- 

festada a XVl, 8 de restar a Efes fins a la próxima Pentecosta revela que 
la lletra fou escrita a la capital de P Asia proconsular, co que confirma el 

segúent verset 19, on saluda els corintis en nom de les esglésies d'aquesta 

cara a Corint quaranta anys després, se- A GEES: 
gons consta per la lletra que adregá a Xd 35855 XIV ,:34-35: 
aquella església Sant Clement de Roma % Caps. XI i XII. 
(XLVII, 3). SAVE 

e NJ A Ἔξ. 
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regió, fundades per l'Apóstol durant el seu sojorn a Efes, relatat en 4Ac!. 
XVIII, 18-XIX, 41. Aquest mateix propósit de restar a Efes fins a la 

Pentecosta per emprendre després un viatge a la Macedonia i d'alli a 
Corint, concordant amb el mateix projecte expressat a Act. XIX, 21, de- 

mostra que aquesta lletra fou escrita abans i no gaire lluny de la darrera 
Pentecosta passada per Sant Pau a Corint, que degué escaure's l'any 57. 

D'altres assenyalen el 56 o el 58. 

ELS DESTINATARIS 

Corint era una de les ciutats més florents de la Grécia. Situada al mig de 
Pistme que uneix 1'Acaia amb el Peloponés, tenia a banda i banda dues pe- 
tites ciutats que li feien de ports: Cencreas sobre la mar Egea i Lequeon 
sobre la Jónica. Era, doncs, el llac d'unió entre l'Orient i POccident, 

centre de dilatades relacions comercials, co que li atorgá una gran puixan- 

ca en població, en riquesa i en vici. Tan proverbial arriba a ésser a 
Grécia la corrupció de Corint, que fins prengué el nom d'aquesta ciutat. 

Esdevinguda, algun temps després de la seva restauració per Juli César 

en 46, capital de lAcaia i residencia del procónsol, que en temps de Sant 
Pau s'esqueia ésser Gahió, germa del filosof Séneca,! les lletres, les arts i 
les ciéncies hi floriren tant, que Ciceró Panomena « lumen totius mundi ».? 

La població era molt barrejada: descendents dels antics coloni romans, 

magistrats i comerciants, romans quasi tots també, molts grecs i estran- 

gers de pertot, majorment jueus, que no deixaven de tenir una bona co- 

munitat-en totes les poblacions d'intensa vida comercial. 
Dos obstacles hagué de véncer Sant Pau per fundar-hi una cristiandat: 

Pobstinació dels jueus i la corrupció dels gentils, que hi arribava a ex- 

trems no atesos per cap altra ciutat. 

Pau hi entra després del fracás d'Atenes, en circumstáncies no gens 

favorables a Poptimisme. S'estatja a casa d'un matrimoni jueu, Aquila 

¡ Priscilla, expulsat de Roma per Claudi i que era del seu ofici, construc- 
tor de tendes. Predica en la sinagoga tots els dissabtes i comenca a con- 
vertir grecs i jueus, entre ells Crisp, el cap de la Sinagoga. Aixi estigué 

divuit mesos, durant els quals s'esdevingué el judici de Pau davant Galio, 
que s'inhibí, per tractar-se d'afers relatius a les lleis dels jueus.? Αἰχὸ 
s'esdevingué durant el segon viatge de Sant Pau. 

Aixi nasqué Pesglésia que després «regá» ApoHo, Peloqúent jueu alexan- 

2> Act. XWIL 12. 3. Act. XVII, 1-18. 
2 Pro lege Man. 5. 
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ἀτί de qui ja hem parlat, i a la qual adrecá Sant Pau tres lletres, la segona 
i terca de les quals són les que consten en el cánon dels nostres Llibres 
Sants. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

Pel que va dit, el lector ja pot preveure que aquesta lletra no és un 

tractat homogeni i ordenat lógicament, sinó un seguit de punts, tractats 

amb major o menor amplitud segons llur importancia, cadascun dels 
quals podria ésser una lletra independent. L*únic que hi ha de comú és 

Pestil de Pautor, que sap conjuminar fins a la meravella l'abrandament 
amb la profunditat i la familiaritat amb la serietat doctrinal. No és difi- 

cil, tanmateix, de trobar uns 'principis superiors que relliguin per sota 

tots els fragments de la lletra, com és ara el gran principi de la unitat de 
tots els fidels en un sol veritable organisme, que és el cos mistic del Crist, 

sense el qual no és possible d'entendre la doctrina de 1'Apóstol sobre la 
redempció, ni la del matrimoni, ni la de la resurrecció dels morts, ni el 
fruit de Peucaristia, ni la raó pregona de lobligació de fer almoina, en 
virtut de la qual Sant Pau demana als corintis que facin coHectes en favor 
dels cristians pobres de Jerusalem. 

Els fets histórics que motiven aquesta carta i els detalls que 1'Autor 

sagrat comenta li donen, ultra la seva importancia doctrinal com a llibre 

inspirat, un gran valor históric. La manera de celebrar els ágapes sagrats 

en lEsglésia primitiva, la natura i la reglamentació de l'ús dels carismes, 

sobretot del do de llengúes, els perills a que la convivéncia amb els pa- 

gans exposava els primers fidels i tants altres detalls interessants de la 

vida de PEsglésia primitiva ens serien menys coneguts sense aquesta 
L letra. 

La seva distribució en parts no és difícil, tenint en compte que no s'hi 
desenrotlla un sol assumpte, sinó diversos i perfectament separables. 

Una primera divisió general, ben assenyalada, per bé que extrínseca a 

les matéries, ens és donada per la distinció entre els abusos que Sant Pau 
espontániament corregeix i les consultes a qué respon. 

La PRIMERA PART, que comprén els sis primers capitols, enclou les se- 

gúents : 

L, Reprensió de les bandositats (1, 10-IV, 21) de les quals va mostrant 
com són contráries a la unitat de baptisme, de doctrina i de Senyor. 

IL, Reprensió dels altres υἱοῖς (V, 1- VI, 20), sota el qual titol encloem 
els ensenyaments sobre la tolerancia dels pecats, els judicis davant els 
infidels i la fornicacio. 
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La SEGONA PART contesta a les consultes. Comprén les segúents maté- 

{6ϑ.} 
Ι, Dels diferents estats (VIL, 1- 40) (matrimoni, virginitat, viduesa). 

II, De les carns immolades als idols (VI, τ - ΧΙ, 1) (exposició teórica i 

práctica). 
TIL, Del culte religiós (ΧΙ, 2- XIV, 40) que compren: del cofament del 

cap de les dones, de com cal celebrar els ágapes, dels carismes en gene- 
ral, excelléncia de la caritat damunt tots ells i dels dons de profecia i de 

llengúes. 
IV, De la resurrecció dels justos (XV, 1-58) on es demostra la resurrec- 

ció i s'explica la manera com s'esdevindra. 

Clou la lletra amb un EPiLeEG més extens que de costum, on els parla 
de la colecta que els demana de fer per als sants de Jerusalem, donant- 
los instruccions sobre la manera de fer-la, els dóna noves d'alguns com- 
panys d'apostolat, com Timoteu i Apolo, i acaba amb les salutacions i la 
benedicció de costum. 

Quant a Pautenticitat paulina d'aquesta lletra, basti de dir que és tan 
fora de tot dubte prudent, que no és discutida seriosament per ningú. 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣΑ 

EXORDIVM 

(L 1-9) 

(C. 1.) Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος 

θεοῦ καὶ Σωσθένης ὃ ἀδελφὸς 2τῇ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν 

Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς 

ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 

τόπῳ, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν: xápic ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 

ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

2 Edxapiotá τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ 

τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, 

ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ 

ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, ἴ ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑὕστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, 

ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ’ 8ὃς 

καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ κυρίου 

ἡἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς ὃ θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν 

τοῦ vio9 αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

1.1 om. xkntoc ADE ||) xp. tino. BDEFG αἱ. || 2. ) τιῆσον τὴ ova. εν χορ. BD*EFG || 4 om. μου 
N*B | om. tov θεον 4 al. ||6 μαρτ.] χηρυγμα 12. 6778 || χριστ.] θεου B*FG arm||8 ayxpr τελ. DE 
FG || nuep.] παρουσια DEFG (vz) || om. χριστου B ||9 δι] υφ DerFer 

1. — Cridat. Aquesta paraula manca 
en alguns manuscrits grecs, peró es 
pot sobreentendre, ja que St. Pau la 
repeteix en molts indrets. Cf. II Cor. I, 
Gal E Bless Las dias 
Tim. 1, 1; Tit. I, 1. — Sostenes frater. 
Germa, s'entén, per la professió de la 
mateixa fe. Segons alguns, també per 
ésser coHega de St. Pau en l'apostolat. 

2. — Cridats a sants. Es a dir, cri- 
dats a la santedat: aquest és el sentit de 
Pexpressió grega: κλητοὶ ἁγίοι. Era, 

peró, una vocació efectiva i eficag que 
els posava en possessió de la santedat. 
Els qui invoquen el nom del Senyor nostre 
Jesucrist. Titol distintiu dels cristians. 

En tot lloc, d' ells i nostre. Deixem en 
la seva obscuritat original aquestes pa- 
raules. Alguns (Crisost. Teodoret) re- 
fereixen els mots 2”ells 1 nostre a Senyor 
nostre Jesucrist. Vg. iamb ella Estius, 
Bisping, etc., a tot lloc. En aquest segon 
cas, més probable, poden voler dir: a 
PAcaia (d'on Corint era metrópolis) i a 



LLETRA PRIMERA ALS CORINTIS 

EXORDI 

(L, 1-9) 

(EL) 

nes, el germa, *a Vesglésia de Déu que és a Corint, als santificats en 

Jesucrist, cridats a sants, junt amb tots els qui invoquen el nom del 

Senyor nostre Jesucrist en tot lloc, d'ells i nostre: *grácia a vosaltres i 

lPau, cridat a apóstol de Jesucrist per voler de Déu, i Sóste- 

pau de part de Déu, el nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. 

“¿Dono grácies al meu Déu sempre de vosaltres, per la gracia de Déu 

donada a vosaltres en Jesucrist, *per tal com en tota cosa us heu enriquit 

en ell, en tota paraula i en tot coneixement, fpuix que la testimonianca 

de Jesucrist fou afermada en vosaltres, “talment que no sou inferiors en 

cap do, mentre espereu la manifestació del Senyor nostre Jesucrist, ὃ 6] 

qual us afermará encara fins a la ἢ, irreprensibles en el dia del Senyor 

nostre Jesucrist. *Fidel és Déu, pel qual fóreu cridats a la comunió del 

seu fill Jesucrist, el Senyor nostre. 
3, 1 Thes:/y5.23:..:%) Ὁ Thes. y, 24; Llo; 1; 3. 

Efes (on era Pau aleshores). D'altres 
creuen que Pau qualificava de seu el 
pais dels destinataris per tal d'afirmar la 
seva autoritat sobre Corint. D'altres, 
que se l'apropia per afecte de caritat als 
fidels de l'Acaia. 
4.—Per la gracia. Millor que no 

pas en la gracia, com exigiria el text de 
la Vg. in gratia. 

5. — En tota paraula i en tot coneixe- 
ment. En dir Apóstol en tota paraula, 
fa referéncia als seus ensenyaments fets 
e viva veu; en dir en tol coneixement, al- 

ludeix la coneixenca de les Escriptures. 
Fillion refereix el mot λόγος a lP'ense- 

nyament per escrit de 1 Apostol, 1 γνώ- 
σει a la comprensió d'aquest ensenya- 
ment per part dels corintis. 

7.— Mentre espereu. El verb ἀπεκδέ- 
xopat significa una expectació intensa. 

ὃ. — El qual us afermara. Alguns 
intérprets — entre els quals Estius 1 Fil- 
lion — refereixen aquest pronom al 
substantiu Déu del v. 4. La majoria, 
peró, el refereix al mot Jesucrist del 
v. 7, de conformitat amb les exigéncies 
gramaticals. 

_ En el día del Senyor nostre Jesucrist. 
Es, sembla, una expressió explicativa 
dels mots precedents fins a la ἢ. 

vw 



PARS PRIOR 

CORRECTIO MORVM MALORVM 

(I, 10- VI, 20) 

I. REPREHENSIO CONTENTIONIS PARTIVM 

(1, 10-IV, 21) 

1. (CONTENTIO VNI BAPTISMO CONTRARIA EST 

19 Παρακαλῶ de ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἴησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα, 

ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοὶ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 1: ἐδηλώθη 

γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν 

εἶσιν. ᾿Ξλέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει: ἐγὼ μέν εἶμι Παύλου, 

ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 18 μεμέρισται ὃ Χρι- 

στός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἷς τὸ ὄνομα Παύλου 

ἐβαπτίσθητε; Medyapiorá τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα el μὴ 

11 om. Lou C*d||13 μὴ μεμερισται 10. 39 al. Opt. sy? | ὑπερ] περι BD” || 14 om. τῶ τεω NB 67 

10-17. — No es tractava de sectes, ni 
de grups ben definits. Eren simples 
rivalitats personals que no. atenyien la 
doctrina ni la caritat essencial. Els uns 
s'afectaven a Pau perqué era llur apos- 
tol 1 mestre, els altres a Pere perqué 
era el Cap del CoHegi apostólic, els 
altres a ApoHó, el talent del qual els 
robava el cor; d'altres, tenint-se per 
més prudents, es reclamaven directa- 
ment del Crist, pretensió no menys fu- 
nesta que el partidisme dels altres, puix 

que el Crist és de tots, com els digué 
el mateix Sant Pau en II Cor. X, 7. 

10. — Pel mom del Senyor nostre Jesu- 
crist. Remarquem la distinció entre 
aquesta expressió i la que llegim en el 
cap. VS ide ζ 

Desavinences. Σχίσματα significa, li- 
teralment, esquingaments. En el llen- 
guatge teologic, s'ha fet sinónim de 
separacio de la unitat social de 1 Església, 
concretada en el seu Cap suprem. Aci sig- 
nifica desavinences o dissensions. 



PRIMERA PART 

CORRECCIÓ DE MALS COSTUMS 
(1, 10- VI, 20) 

Ι. REPRENSIÓ DE LES BANDOSITATS 

(L, 10.21) 

1. LES BANDOSITATS SÓN CONTRÁRIES A LA UNITAT DEL BAPTISME 

10 Jo us exhorto, doncs, germans, pel nom del Senyor nostre Jesucrist, 

que digueu tots el mateix i no hi hagi entre vosaltres desavinences, ans 

sigueu acomplits en la unitat d'intelligéncia i de parer. *Perqué em fou 

manifestat de vosaltres, germans meus, pels de Cloe que hi ha entre vos- 

altres dissensions. 1? Vull dir aixó: que cadascun de vosaltres diu: Jo 

sóc de Pau; ijo, d'Apoló; i jo, de Cefas; ijo, de Crist. 19 ¿És que el 

Crist s'ha partit? ¿Tal volta Pau ha estat crucificat per vosaltres, o en el 

nom de Pau heu estat batejats? 1%Jo dono grácies a Déu de no haver ba- 
10, Phil. 11, 2; Rom. xu1, 16. 

Áns sigueu acomplits en la unitat. El 
participi grec κατηρτισμένοι significa 
units, ben aplegats (vegeu GRIMM. p. 
229). Es una paraula que designa el 
restabliment de la concórdia entre els 
que havien estat desunits o enemistats. 

D'intelligencia ἱ de parer. Donem als 
mots νοῦς 1 γνώμη la precisió que no 
ateny la versió de la Vg. 

11. — Cloe. Aquest nom només ens 
és conegut per aquest passatge de Sant 
Pau. Pertanyia segurament a una cris- 
tiana corintia que habitava a Efes. 

12, Act. xvi, 24. 14, Act. xvrnr, 8. 

12. — (δίας. Aquest sol passatge no 
autoritzaria — com alguns volen — ἃ 
deduir que Pere havia estat a Corint. 
Hom admet com a probable el sojorn 
de Pere en aquesta ciutat pel testimoni 
de St. Dionis, bisbe de Corint, qui afir- 
ma que l'església corintia fou instituida 
per ambdós apostols. Cf. Eusez. Hist. 
Bo Wipe: 127 

13. —¿Es que el Crist s'ha partit? Al- 
guns intérprets, entre ells Lachmann, 
donen a aquesta frase un sentit afirma- 
tiu. Creiem preferible, amb la majoria 



10 ΠΡΟΣ KOPINQIOYZ A-1, 15-26 

Kplortov kai Γάϊον: iva μή τις εἴπῃ ὅτι sic τὸ ἐμὸν ὄνομα ἔβαπτί- 

σθητε. 1δεέβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον’ λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ 

τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 

2. (CONTENTIO VNI DOCTRINAE CONTRARIA EST 
1 

1100 γὰρ ἀπέστειλέν pe Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, 

18 Ὃ 

λόγος γὰρ ὃ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ 

οὐκ ἐν σοφία λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὃ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 

σωζομένοις ἥμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. ϑγέγραπται yáp" 

«ἀπολῷ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, 

καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. » 

2011098 σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου ; 

οὐχὶ ἐμώρανεν ὃ ϑεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; “: ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ 

σοφία τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὃ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν 

ὃ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 

2 ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ “Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 

23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδα- 

λον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, advtolg δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ 

Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν. “ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ 

θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρό- 

τερον τῶν ἀνθρώπων. 

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ 

15 εβαπτισα DEFGLP al. sy? || τό om. αλλον F. G. de|| 16 om. μιν Marcion FG de Cypr. Hil || 
20 χοσμ.] + toutov EFGL αἱ. lat sy || 21 om. γὰρ FG al. || 26 yap] ovv DsrEzr FG 21 

dels exegetes, de donar-li forma inter- 
rogativa, tal com fa la Vg. 
14. — Crisp. Vegeu Act. XVIII, 8. 

Crisp fou més tard bisbe d'Egiva, 
ciutat i illa de l'arxipélag que hi ha en- 
tre l*' Ática ila Morea, en el golf cone- 
gut en l'antigor amb el nom de Saró- 
nic. (Vegeu WINER, Biblisches RW ., 
τ. 1, p. 753, 1 DEzoBRY, Dict. de Geogr., 
t.l, p. 894.) Altres diuen que era el 
cap de la sinagoga de Corint. 

Gai. Segons tradició dels avant- 
passats, diu Orígenes comentant aquest 
passatge, Gai fou bisbe de lP'església de 
Tessalónica. 

16. — Estéfanas. Sembla que es tracta 

d'un convertit d'Acaia, més tard bisbe 
de Corint ordenat per St. Pau. Els grecs 
creuen que Estéfanas era el carceller 
de Filipos, ciutat de Macedonia, de qui 
es parla en Act. XVI, 27-34. No ad- 
dueixen, peró, proves sólides en favor 
de llur opinió. 

17. —No pas amb saviesa de paraula. 
Aixo és: no amb paraules sávies o elo- 
qúents. Probable aHusió als partidaris 
d'ApoHó. 

19. — Es escrit. Cita segons la versió 
dels LXX, atenent més al sentit que 
no pas a la lletra del text. | 

20. —¿On... on? L'Apostol empra 
sovint aquestes interrogacions segui- 
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tejat ningú de vosaltres, sinó Crisp i Gai, 15 perque ningú no digui que heu 

estat batejats en el meu nom. 15 També vaig batejar la familia d'Estéfa- 

nas: altrament, no sé que hagi batejat ningú més. 

2. SÓN CONTRÁRIES A LA UNITAT DE DOCTRINA 

11 Perqué el Crist no m'enviá pas a batejar, sinó a evangelitzar, no pas 

amb saviesa de paraula, per tal que no sigui esvaida la creu del Crist. 

18 Perqueé la paraula de la creu per als qui es perden és follia, peró per 

als qui se salven, per a nosaltres, és virtut de Déu. 1% Car és escrit: 

« Perdré la saviesa dels savis 

Ϊ el seny dels assenyats rebutjaré. » 

20¿On és el savi? ¿On Pescriba? ¿On el recercador d'aquest segle? ¿No 

torná Déu estulta la saviesa del món? *! Car, per tal com el món, en la 

saviesa de Déu, no conegué Déu per la saviesa, plagué a Déu de salvar, 

per la follia de la predicació, els creients. *Perqué els jueus demanen 

senyals i els grecs cerquen saviesa, peró nosaltres prediquem Crist cru- 

cificat, per als jueus talment escándol, per als gentils follia, perú per , 

Crist, virtut de Déu i saviesa de Déu. % Per- 

qué alló de Déu que és estult és més savi que els homes, i alló de Déu 

que és feble és més fort que els homes. 

als cridats, jueus i grecs, 

26 Considereu, com de fet, germans, els cridats de vosaltres, com no hi 

17, Inf. u, 1, 4; 1 Ptr. 1, 16. 18, Rom.1,16. 19,15. xxix, 14. 20, 15. xxu1, 18. 22, Mt. xt, 38. 

des, com expressió d'una convicció in- 
trontollable. Cf. XV, 55, i Rom. III, 
27, 29. 

Savi... escriba... recercador. Savi fa 
referencia als filósofs gentils; escriba, 
als doctors jueus; recercador equival a 
disputador (vegeu GRIMM, p. 406) i és 
probablement una aHusió als filosofs 
grecs, que feien de la discussió llur de- 
port principal. 

Estulta... saviesa. Remarquem l'ener- 
gia d'aquesta paradoxa. 

La saviesa del món. Esla ciéncia dels 
homes dominats per la carn, en qui 
PEsperit Sant no ha infós la nova na- 
tura de fills adoptius de Déu, que can- 
via de socarrel el criteri sobre el bé 1 el 
mal i sobre totes les valors de la vida. 

3 - NOU TESTAMENT. XIV 

Expressions equivalents a aquesta tro- 
bem en 11 Cor. 1, 12 (σοφία σαρκικὴ: 
saviesa carnal), en Col. II, 18 (6 νοῦς 
τῆς σαρκός: l'albir de la carn), en Eph. 
[, 3 (τὰ θελήματα τῆς σαρκός: els vo- 
lers de la carn) etc. 

21.— En la saviesa de Déu. Mani- 
festada als gentils per les magnificen- 
cies de la creació (cf. Act. XIV, 14, 
XVII, 27; Rom. I, 20) i als jueus per 
les revelacions contingudes en la Sda. 
Escriptura. En aquesta saviesa tan ma- 
nifesta, el món no conegué Déu per 
la seva propia saviesa, l'esmentada en 
el v. anterior. 

Per la follia de la predicacio. Aixo és, 
per la predicació folla. 

26. — Els cridats de vosaltres. Aquells 
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σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς: 21 ἀλλὰ τὰ popa τοῦ 

κόσμου ἐξελέξατο ὃ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ 

τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὃ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, Brad τὰ ἀγενῆ 

τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὃ θεὸς [καὶ] τὰ μὴ ὄντα, 

ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, 29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ, ἐνώπιον τοῦ 

θεοῦ. 

ἣμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, iva κα- 

ὅ0ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία 

θὼς γέγραπται: 

EE, 5 

λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ θεοῦ. 

«ὃ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.» 

1 Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν 

20d γὰρ 

ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν Úplv εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρω- 

μένον. κἀγὼ ἐν ἀσθενεία καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην 

πρὸς ὑμᾶς, ¿kai ὃ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας 

λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως, ὅἵνα Y πίστις ὑμῶν 

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν 

ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων 

1 ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν 

μὴ ñ ἐν copla ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει θεοῦ. 

τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων᾽ 

ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὃ θεὸς πρὸ τῶν 

αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν: δῆἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου 

ἔγνωκεν: εἶ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 

9 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται: «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν 

καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὃ θεὸς τοῖς ἀγαπῶ-- 

26 om. οὐ πολλ. δυν. FErG || 28 ayevr] ἀσθενὴ N” |] 29 του θεοῦ] αὐτου Marcion C* al. vg sy || 
IL. 1 μαρτ.] μυστήριον NAC αἱ. Ambr. Aug || 4 πειθ.] + ανθρωπινῆς ACLP al. syh || om. λογοῖς 
FerGer 74 al. || ἀποδειξ.] ἀποχαλυψει DE ||6 om. οὐδε τ. APY. τ. αιἰωνος τουτου FG al 

qui entre vosaltres han rebut la gracia 
de la vocació a la fe i hi han corres- 
post. El grec usa l'abstracte (τὴν kAñ- 
σιν ὑμῶν; la vostra vocació) pel con- 
cret. Entre aquests, hi havia pocs savis, 
pocs poderosos, pocs nobles segons la 
carn, les tres classes d'homes reverits 
i envejats del món. A la comunitat cris- 
tiana de Corint, com a la de Roma, 
quasi tots els cristians pertanyien a 
les classes humils, o a les mitjanes. 

29-31. —L'home no té dret a glo- 
riejar-se de res davant Déu, perque fins 
alló que sembla més imputable a ell, 
que és la seva justicia, ho ha rebut de 
Déu ino ho té sinó en Jesucrist. Ve- 
geu Eph. Il, 8-9, Rom. III. 27. 

31.—Segons és escrit. Cita de Jeremias 
IX, 23, 24, segons la versió dels LXX, 

atenent al sentit més que no pas a la 
lletra. 

1. —ÑNo pas amb eminencia de virtut 
o de saviesa. Aquests mots, cal referir- 
los a vaig venir més que no pas a anun- 
ciar-vos, posat que St. Pau no es pre- 
sentá als corintis afectant una superio- 
ritat de saviesa o d'eloqúéncia. 

El testimoni de Déu. Vg. diu: el tes- 
timoni de Crist. No pocs manuscrits 
grecs diuen misteri en lloc de testimoni. 

4. — Amb demostracio d'esperit. El 
substantiu esperit designa ací 1”Esperit 
Sant, omnipotencia del qual es pale- 
sava en la predicació de 1'Apostol. 

6-7. — Alguns han volgut veure en 
aquests versets un record dels misteris 
pagans. Per provar com és falsa aques- 
ta aproximació, basta fixar-se en la di- 
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ha gaires savis segons la carn, no gaires poderosos, no gaires nobles, 

27 Pero les estulteses del món escolli Déu per confondre els savis, i les 

febleses del món escolli Déu per confondre els forts. 351 Pinnoble i el 

viltingut escolli Déu, i alló que no és, per desfer alló que és. *Per tal 

que cap carn no es gloriegi en la preséncia de Déu. Peró vosaltres és 

per ell que sou en Jesucrist, el qual ha esdevingut per a nosaltres de part 

de Déu saviesa i justicia i santificació i redempció, Y per tal que, segons 

és escrit: Qui es glorieja, en el Senyor es gloriegi. 

(C. IL.) *Ijo, quan vaig venir a vosaltres, germans, vaig venir, no 

pas amb eminéncia de virtut o de saviesa, a anunciar-vos el testimoni de 

Déu. ?Car no vaig creure avinent de saber res entre vosaltres, sinó Jesu- 

crist, i Jesucrist crucificat. *I jo, amb flaquedat i amb temor i amb tre- 

molor gran vaig ésser entre vosaltres, %i el meu llenguatge i la meva 

predicació no fou amb paraules persuasives de saviesa, sinó amb demos- 

tració d'esperit i de virtut, *per tal que la vostra fe no descansi en saviesa 

d'homes, sinó en virtut de Déu. De saviesa, pero, en parlem entre els 

perfectes, peró saviesa no pas d'aquest segle, ni dels princeps d'aquest 

segle, que es passen, “ans parlem de la saviesa de Déu en misteri, la per 

temps amagada, la que preordina Déu abans dels segles a glória nostra, 

8la que cap dels princeps d'aquest segle no conegué, car si l'haguessin 

coneguda, no haurien crucificat el Senyor de la gloria. *%Ans, com és 

escrit: «Coses que ni ull no ha vist, ni orella no ha sentit, ni en cor 
¿EPA αν 9 090, Tf. tm, $ 91. I15:1x, 23 8:5 11 Cor, x, 17. 1,Sup. 1,17. 3, Act. ae 1. 4,11 Ptr. 

1, 16: +5, 1 Thes. 1, 5. 9,15. LxIw, 4. 

ferent significació dels mots: τέλειος, 
en Sant Pau, vol dir perfet, acomplert; 
en els misteris pagans, el mot era te- 
τελέσμενος i volia dir el qui ha rebut la 
ceremonia de la iniciacio. En els cultes 
gentilics, misteri era adés la historia del 
mite, adés les cerimónies que celebra- 
ven els seus adeptes; en Sant Pau, es- 
sent, com és més probable, comple- 
ment del nom σοφίαν, pren el sentit de 
ciencia misteriosa O referent al misteri 
de Déu. Vegeu les notes a Eph. III, 3, 6. 

6. — Els princeps d'aquest segle. Són 
els homes que en temps de la Passió 
del Senyor tenien la potestat civil o re- 
ligiosa a Jerusalem: Herodes, Pilat, 
Caifás, que per no haver conegut la sa- 
viesa de Déu, crucificaren el Senyor de la 
gloria. No té cap probabilitat la inter- 
pretació d'alguns Pares que hi volgue- 

ren veure els dimonis, ni la d'alguns 
exegetes heterodoxos moderns que hi 
descobreixen uns esperits intermedis 
entre els bons 1 els dolents. 
7.— En misteri. Aquests mots no 

afecten el verb parlem, sinó el subtan- 
tiu saviesa. La saviesa de Déu és, en 
efecte, impenetrable 1 misteriosa per a 
la inteHigéncia humana. No gens menys, 
la construcció grega exigiria el contrari. 

9. — Aquestes paraules no es troben 
textualment en cap llibre de la Sagrada 
Escriptura. Alguns, seguint 1'Ambro- 
siaster i Origenes, creuen que cita l'a- 
pocrif Apocalipsi d'Elias. Nosaltres, se- 
guint St. Jeroni (Comment. in Isatam 
LXIV, 4), hi veiem una citació lliure de 
Pesmentat lloc d'Isaias, influida pel re- 
cord d'Isaias LXV, 17: «non ascendent 
super cor.» 
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σιν αὐτόν.» 1%kptv δὲ ἀπεκάλυψεν ὃ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος: τὸ γὰρ 

πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 11τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώ- 

πῶν τὰ τοῦ ἀνθρώπου El μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; 

οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 

12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ 

τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἣμῖν: 138 καὶ 

λαλοῦμεν οὖκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδα- 

κτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες. 1’ ψυχικὸς 

δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ: μωρία γὰρ 

αὐτῷ ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. 

155 δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὅτ᾽ οὐδενὸς 

ἀνακρίνεται. 

ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 

(E. UL) 

κοῖς ἀλλ᾽ ὥς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 

οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. οὐ βρῶμα' 

σαρκικοί ἐστε. 

καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; ὅταν γὰρ λέγη τις’ 

16 «τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν;» 

1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὕμῖν ὡς πνευματι- 

2yáta ὑμᾶς ἐπότισα, 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, ἔτι γὰρ 

ὃ ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε 

ἐγὼ μέν εἶμι 

Παύλου, ἕτερος de: ἐγὼ ᾿Απολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἔστε; 

3. CONTENTIO VNI DOMINO CONTRARIA EST 

Τί οὖν ἐστιν ᾿Απολλώς ;; τί δέ ἐστιν Παῦλος ; ὃ διάκονοι δι’ ὧν ἐἔπι- 

το de] γαρ B 37 αἱ. || πνευματος] + αὐτου DEFGL αἱ. vg sy || 11 om. ἀνθρώπων 4 17 || om. τοῦ 
ανθρ. 22 FG || 12 χοσμ.] + τουτου DEFG arm || 13 om. αἱ FerGer || πνευμ..] + aytov ELP al, sy || 
πνευματιχοις] -χως B 17 || 14 om. τοὺ θεοῦ 2. 61 syP || 15 om. wers. N* om. μὲν ACD*FG υρ sy? || 16 
χριστ χυριου BD*FG || MI. 1 capxixots EFGLP al. || 3 om. ετι 19 B || σαρλινοι (bis) D'FG || epi] 
+ xa διχοστασιαι DEFGL al. syl|4 ἀνθρ.] σαρχιχοι LP al. sy || fin.] + xo. xara ανθρωπον πε- 
ρίπατειτε P || ς τι (bis) τις DerEsrFerGerLP al. sy ||) παυλ. ... ἀπολλ. Lal. sy 

10. — Nosaltres ací designa només 
els predicadors de l'Evangeli, a qui 
PEsperit ha revelat els secrets de Déu, 
per tal de transmetre”ls als fidels. L*espe- 
γί! de Phome és lenteniment huma. 
L'esperit del mon, molt més probable- 
ment que el diable, com interpreten 
alguns, és la prudéncia o saviesa mun- 
dana, tantes vegades blasmada per 1'A- 
postol. J*Esperit de Déu és sens dubte 
la persona de 1'Esperit Sant, com apa- 
reix ben clar poc més avall, en els ver- 
sets 13 1 14. A més, és un Esperit 
omniscient, puix que escruta les prego- 
neses de Déu, és en Déu, com lesperit 
de l' home és en l'home, i procedeix de 

Déu (τὸ ἐκ θεοῦ), coses totes que de- 
noten una persóna divina. 

Per mitja de PEsperit, El pronom 
αὐτοῦ, reproduit per Vg., és probable- 
ment rebutjable. 

13. — Amb ensenyaments d'esperit. El 
text grec elzevir afegeix sant, contra 
Pautoritat dels manuscrits. 

Conjuminant Pespiritual amb Pespiri- 
tual. Tres sentits possibles d'aquesta 
frase: demostrant les doctrines del N. T. 
per l'aplicació feta a elles de llurs tipus 
de PA. T. (St. Joan Crisóstom); adap- 
tant els ensenyaments espirituals als 
homes espirituals, excloent-ne els al- 
tres; apropiant les coses espirituals a 
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d'home no han pujat ha preparat Déu per als qui estimen.» *%Peró a 

nosaltres, Déu ens ho ha revelat per mitjá de 1Esperit, puix que 1Esperit 

escruta tot, fins les pregoneses de Déu. *Perqué ¿quin dels homes ha 

sabut les coses de l'home sinó Pesperit de l'home que és en ell? Aixi 

també les de Déu, ningú no les ha conegudes sinó l'Esperit de Déu. 

12T nosaltres no hem rebut pas l'esperit del món, sinó lEsperit que ve de 

Déu, per tal que sapiguem les coses que Déu ens ha donat de gracia. 

13 Les quals coses també parlem, no pas amb paraules doctes de saviesa 

humana, sinó amb ensenyaments d'esperit, conjuminant lespiritual amb 

Pespiritual. %*Peró home animal no copsa les coses de l'Esperit de 

Déu: car són follia per a ell, i no pot conéixer, per tal com es discernei- 

xen espiritualment. Pero Pespiritual discerneix tota cosa, i ell de ningú 

no és discernit. 16 Perqué «¿qui ha conegut el pensament del Senyor, per 

tal d'instruir-lo?» Peró nosaltres tenim el pensament del Crist. 

(C. MI.) *Ijo, germans, no vaig poder parlar-vos com a espirituals, sinó 

com a carnals, com a infants en Crist. *Llet us doni a beure, no pas men- 

jar, perqué encara no podieu. Peró tampoc ara no podeu, perqué encara 

sou carnals. * Car mentre hi ha entre vosaltres gelosia i dissensió ¿no sou, 

per ventura, carnals i no us comporteu com a homes? *Perqué quan Pun 

diu: «Jo sóc de Pau», i Paltre: «Jo, d'ApoHó», ¿tal volta no sou homes? 

3. SÓN CONTRARIES A LA UNITAT:DE SENYOR 

Doncs ¿qué és Apoló? ¿I qué és Pau? %Ministres per mitjá dels 
1; Mi aL, 27. 119, ΠΡ γα, τό: 1. τ. ν᾽ 14. To XIV; 17. 10, Θάρ. 1%, 109. 16, XL, 135 Rom. x1,:34. 

τὰν PP, 2. 3, Gal. v, 20; 11 Cor. x11, 20. 5, Rom. x1, 3. 

les coses espirituals, co és anunciant 
les veritats revelades per 1'Esperit Sant 
segons el métode indicat pel mateix 
Esperit. El segon sentit és versemblant, 
peró el terg sembla el més acceptable. 

14. — L'home animal. Literalment 
hauriem de traduir Phome psíquic, en 
quant ha rebut el buf de la vida (l'áni- 
ma) i no ha estat encara influit per 
PEsperit Sant. 

Car són follia. La Vg. diu és, en 
lloc de són, seguint literalment el text 
grec. Remarquem, peró, que en grec 
els noms neutres en plural reclamen el 
verb en singular, la qual cosa no com- 
porta la llengua llatina. Aquesta obser- 
vació és aplicable al verb discerneixen. 

16. — El pensament del Crist. En apli- 
car aquest text d'Isaias, St. Pau subs- 
titueix la paraula Senyor pel mot Crist. 
En realitat, són paraules sinónimes que 
comporten aquesta substitució. 

4. — Perque quan P'un díu. Aquest 
verset serva parallelisme amb l'anterior 
i assenyala de quina faisó l'esperit de 
discórdia 1 desavinenga s'havia emparat 
dels fidels de Corint. 

Doncs ¿que es Apollo? Remarqui's 
la ironia amb qué fa Apóstol aques- 
tes dues interrogacions. 

5. — Ministres. El grec διάκονοι sig- 
nifica aci simples servidors, mers ins- 
truments de les mans de Déu. 

Per milja dels quals creguéreu. Vg. 
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στεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὃ κύριος ἔδωκεν. δ ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς 

ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὃ θεὸς ηὔξανεν’ ἴ ὥστε οὔτε ὃ φυτεύων ἔστιν τι οὔτε ὃ 

ποτίζων, ἀλλ᾽ ὃ αὐξάνων θεός. 8δ φυτεύων δὲ καὶ ὃ ποτίζων ἕν εἶσιν, 

ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. 9 θεοῦ γάρ 

ἐσμεν συνεργοί: θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἔστε. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὧς σοφὸς ἀρχιτέκτων 

θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποι- 

Κοδομεῖ. 1Γθεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμε- 

νον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. lei δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν 

θεμέλιον χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 

1 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται: ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν 

πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον, δποῖόν ἐστιν, τὸ πῦρ αὐτὸ 

δοκιμάσει. lei τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήψεται’ 

16 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, 

οὕτως δὲ Oc διὰ πυρός. Ok οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ 

τινεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Mel τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, 

φϑερεῖ τοῦτον ὃ θεός: ὃ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἔστε 

ὑμεῖς. 

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω: εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν 

6 ἀπολλω FG 37 ἰαε}} 02). ἡ διαχονοι LP αἱ. Opt sy || 12 θεμελ.] + τοῦτον DELP al. vg sy || 
χρυσον apyupoy ADELP al. lat || 13 ExAOT.—YEYNO.] O ποίησας TOUTO TO EPYOVY PAVEPOS YEVNTAL 
D* e Ambrosiast || om. auto NDEL al. vg sy || 16 ) ev υμιν 01%. BP al. || 17 φθερει τουτ.] φθειρει αὖυ- 
τον DerEsrFerGer |] 18 εξαπ.] + xevors λογοις DE al. 

tradueix: Puquell en qui creguéreu. El 
que aci interessa és fizar el carácter 
merament instrumental dels interme- 
diaris entre Déu 1 els corintis. 

6. — Apollo va regar. Apoló s'ha- 
via format a Alexandria i potser s'hi 
va iniciar com ἃ cristia. Alexandria 
tenia gairebé un milió de jueus i comp- 
tava amb escoles insignes on s'ense- 
nyaven lP'eloqúenciaila filosofia gregues 
al costat de la llei mosaica. 

ὃ. — Segons el treball. El mot κόπος 
significa el treball feixuc que executa 
lobrer. 

9. — Conreu de Déu. Més que no pas 
Vabstracte agricultura, com tradueix la 
Vg., el mot γεώργιον significa el con- 
cret camp conreatf. 

11-15. —En aquesta semblanca, 1'e- 
difici no és pas el temple interior de 
cada fidel, que és un per a cadascun, 
mentre St. Pau parla d'un sol; ni 1'Es- 

glésia, car els qui haurien posat els mals 
materials, o els pecadors, se salvarien. 
Es lEvangeli que Pau ha plantat a Co- 
rint sobre P'únic fonament de Jesucrist. 
Damunt d'ell ha d'edificar tothom. Els 
uns hi edificaran doctrines bones (or, 
argent, pedres precioses), i d'altres, 
doctrines inútils (fustes, fenc, palla). 
El Jutge, en venir precedit del foc 
— element de totes les teofanies —, el 
subjectará a aquesta prova suprema. 
Els bons materials resistiran, i els 
qui els hauran posats rebran recom- 
pensa. Els mals materials seran con- 
sumits, 1 els qui els hauran posats 
sofriran dany, peró ells seran salvats, 
talment com a través del foc. — Es 
tracta, doncs, de les doctrines religio- 
ses predicades pels homes. — El foc 
no és el del purgatori, que no prova; 
niel de l'infern, que ultra no provar, 
no pot dir-se que ningú se salvi a tra- 
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quals creguéreu, i cadascun segons el Senyor li doná. *Jo vaig plantar, 

ApoHó va regar, peró Déu va fer créixer. 'Talment que ni el qui planta 

no és res, ni el qui rega, ans el qui fa créixer, Déu. *Car el qui planta 

i el qui rega són tot u, peró cadascun rebrá la recompensa própia segons 

el treball propi. *Perquée som cooperadors de Déu: vosaltres sou conreu 

de Déu, edificació de Déu. 

10 Segons la gricia de Déu que m'ha estat donada, jo vaig posar el fona- 

ment com a arquitecte entés, i un altre hi edifica damunt; cadascú, peró, 

miri com sobreedifica. 11 Car ningú no pot posar altre fonament fora del 

que s'ha posat, el qual és Jesucrist. *?I si un edifica sobre el fona- 

ment amb or, argent, pedres precioses, fustes, fenc, palla, Pobra de 

cadascú es fará palesa, per tal com el dia la palesara, car en el foc es des- 

cobrirá, i Pobra de cadascú, com és, el foc la provará. **Si Pobra que 

un ha sobreedificat subsisteix, rebrá recompensa; *si Pobra d'un és cre- 

mada, sofrirá dany, pero ell será salvat, talment, peró, com a través del 

foc. 

vosaltres ? 

16¿No veieu que sou temple de Déu i Pesperit de Déu habita en 

1 Si algú destrueix el temple de Déu, Déu el destruirá: per- 

qué sant és el temple de Déu, que sou vosaltres. 

18 Ningú no s'enganyi ell mateix: si algú es pensa ésser savi entre vos- 

8, Ps. Lxr, 13; Gal. vi, 5- 

vés d'ell. És, doncs, el foc del Judici, 
el qual palesará la bona o la mala 
qualitat de les doctrines de cadascú. — 
El fet que els qui hauran predicat les 
doctrines fútils se salvin indica que hi 
ha pecats no prou grans per a fer caure 
a Pinfern: demostració indirecta, doncs, 
del purgatori.—La darrera frase (v. 15) 
vol dir que el predicador de futilitats se 
salvará fugint per entre el foc, com 
home que s'ha bastit un edifici amb 
materials combustibles, que sorprés per 
un incendi inssperat, se salva saltant a 
a través de les flames. 
13.— El día la palesard. El text grec 

duu Particle Y davant de día, per donar 
a entendre que es tracta del dia per anto- 
nomásia, aixó és, del dia en qué tindrá 
lloc el judici universal. Diem la pale- 
sara, igual que Vg. No gens menys, 
el grec empra el present, i diu ἀποκα- 
λύπτεται per remarcar la certitud de 
Pesdeveniment. En Vg. lHlegim: el día 
del Senyor. 

11, Eph. τι, 20; Is. xxvrrr, 16. 16, Eph. 1, 21. 17, Inf. vr, 19; 11 Cor. vr, 16. 

En el foc es descobrira. El foc és un 
dels elements que acompanyaran la 
parúsia del Senyor, com es pot veure 
en II Thes, I, 8, i en altres teofanies. 
Cf. Act. VII, 30; Ex. XIX, 12-18. 

16. —L'Esperit Sant vivifica tot el 
cos de l'Església i cadascun dels seus 
membres 1 de les seves coHectivitats, o 
esglésies particulars. No és un hoste 
mantingut per aquell qui li dóna hospi- 
talitat, sinó que és ell qui porta la vida 
a la casa on s'estatja. 
¿No veien?... Sant Pau empra aquest 

apostrof sobtós i vibrant, endut sens 
dubte de Pemoció que experimenta, 
pensant en la destrucció de Pedi- 
fici. 

Temple de Déu. L*original diu ναός, 
o sigui la part més íntima de la casa de 
Déu, el santuari. 

17. —Si algú destrueix. Traduim li- 
teralment destrueix, expressió molt més 
forta que Pemprada per la Vg. en tra- 
duir violés. 
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τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 19 ἣ γὰρ copla τοῦ 

κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἔστιν. γέγραπται γάρ’ «ὃ δρασσό- 
y y 3 La] > AE 20 y > 1 

μενος τοὺς σοφοὺς Ev τῇ πανουργία αὐτῶν» καὶ πάλιν «κύριος 

γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶν μάταιοι.» 52: ὥστε 

μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις: “ξ πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, εἴτε Παῦ- 

λος εἴτε ᾿Απολλὼς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, 

εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν, “9 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς 

δὲ θεοῦ. | 

(C. IV.) *Otoc ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ 

καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 52 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἶκονό- 

μοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῆ. ὃ ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὕφ᾽ ὑμῶν 

ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡἥμέρας: ἀλλ᾽’ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω: 

τ οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι: ὃ δὲ ἄνα- 

κρίνων με κύριός ἐστιν. ὃ ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθη 

ὃ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυτιτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς 

βουλὰς τῶν καρδιῶν: καὶ τότε ὃ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀττὸ τοῦ θεοῦ. 

Ταῦτα δὲ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿Απολλῶ 

δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἣμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ 

τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. ἴτίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ 

ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες ; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών ; 8 ἤδη 

κεκορεσμένοι ἐστέ’ ἤδη ἐπλουτήσατε:- χωρὶς ἣμῶν ἐβασιλεύσατε: 

καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν: 

ϑδοκῶ γάρ, ὃ θεὸς ἣμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς 

ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ dv- 

θρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ" 

20 σοφ.] ἀνθρώπων Marcion 3. 17 αἱ. 1121 ανθρωπω Marcion FG Aug || 1V. 2 ωὡδε] o δὲ EL al. 
Π ζητ.] τι ζητειτε N* |] 5 om. os D'EFG Aug ||6 ὑπερ o DEFGL al. sy? || yeyp.] + φρονειν LP al. sy || 
om. ur 25 DE (vg) |] 9 yap] + ot: ELP al. sy 

19. — El qui cull... Aquest text és 
manllevat al llibre de Job, V, 13, i citat 
segons el text hebreu. Són paraules 
pronunciades per Elifaz que 1'Apostol 
cita, acomodant-les al seu pensament. 

20. — El Senyor coneix. Manlleu fet 
al llibre dels Salms, X CHI, 11, segons 
la versió dels LXX lleugerament modi- 
ficada. 

1. —L'home. El mot home és pres 
aci, com en hebreu, en un sentit en- 
sems distributiu 1 universal. Es, doncs, 
sinónim de cadascú i de tothom. 

Despensadors. En grec οἰκονόμους. 

L'ecónom era, entre els grecs, l'encar- 
regat de distribuir la racció als esclaus 
o servents del senyor, 

3. —Judici huma. Traduim ἡμέρα 
per judici, seguint el sentit més que no 
pas la literalitat del text, que exigiria 
dia, com tradueix la Vg. “Ἡμέρα, en 
efecte, significa aci el dia assenyalat 
per a un judici, i és pres en l'accepció 
de judici. En llati hom emprava dies 
per designar una acció o esdeveniment 
memorable escaigut en un dia determi- 
nat. Aixi diem encara: La jornada de 
Waterloo. 
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altres segons aquest segle, esdevingui neci, per tal d'esdevenir savi. 

19 Car la saviesa d'aquest món és neciesa davant Déu, car és escrit: «El 

qui cull els savis en llur astúcia.» I encara: «El Senyor coneix els 

raonaments dels savis, com són vans.» “1 Aixi, doncs, ningú no es glo- 

riegi entre els homes, car totes les coses són vostres, sigui Pau, sigui 

Apollo, sigui Cefas, sigui món, sigui vida, sigui mort, siguin les coses 

presents, siguin les futures: tot és vostre, “pero vosaltres, de Crist, 

i Crist, de Déu. 

(C. IV.) *Aixi ens consideri home com a ministres de Crist i des- 

pensadors dels misteris de Déu. Ara bé, aci entre els despensadors, 

es requereix que hom sigui trobat fidel. *Per mi, poc se me'n dóna 

d'ésser judicat per vosaltres, o per judici huma, peró tampoc jo mateix no 

em judico. %*Car de res no m'acusa la consciencia, peró no per aixó sóc 

justificat; ans el qui em judica a mi és el Senyor. %Aixi, doncs, no 

judiqueu abans de temps, fins a tant que vingui el Senyor, que ¡Huminará 

les coses ocultes en la tenebra i fará palesos els designis dels cors, i lla- 

vors cadascú tindrá de Déu la lloanca. 

SI he fet, germans, una aplicació figurada d”aquestes coses en mii en 

ApoHó per vosaltres, a fi que en nosaltres aprengueu alló de «no més 

enllá del que és escrit», per tal que per causa d'un no us infleu 1'un con- 

tra Paltre. “Perque, ¿qui et destria? ¿I qué tens que no hagis rebut? 

Ι si ho has rebut, ¿per qué et glorieges com qui no ho hagués rebut? 

8 Ja esteu saciats, ja us heu enriquit, sense nosaltres heu regnat, i tant de 

bo que regnéssiu, perque també nosaltres regnéssim amb vosaltres! 

%Perqué penso que Déu, a nosaltres, apóstols, ens ha mostrat com els 

últims dels homes, com a destinats a la mort, perqué hem esdevingut 

espectacle al món, als ángels i als homes. *%Nosaltres necis per Crist, 

19, lob. v, 13. 20, Ps. xcrr, 11. ὙΠ Cor. νὰ 45 1.Ptr..1v, 10. 
ἦν 10. 15 377 ας. 117. 

5, Rom. 11, 16, 29. 
8, Apc: 111, 17. 9, Rom. vii, 36. 

6, Rom, ΧΙ, 3. 

6.—I he fet... TPaquestes coses. Re- 9. — Ens ha mostrat. En loriginal 
marqui's la transició iniciada en aquest 
verset. Aquestes coses són, en compen- 
di, tot el que l'Apoóstol ha escrit a par- 
tir del cap. II, v. 5. 

No més enlla del que és escrit. Diem 
del que, com exigeix l'original grec. No 
sabem a quina escriptura es refereix Sant 
Pau. ¿AHudeix les págines precedents 
on parla dels predicadors? ¿O bé alguns 
passatges de 1'Escriptura en els quals és 
reprovada la supérbia? 

llegim ἀπέδειξεν, que significa exposar 
públicament. Per aixó diu tot seguit : 
hem esdevingut espectacle... Espectacle 
ignominiós, com és de suposar. 

Com els últims. Referim uúltims al 
verb ha mostrat i no al nom apostols, 
com molts fan. Ja adverti St. Joan 
Crisóstom: «Non dixit: nos certe su- 
mus nouissimi, sed nos Deus nouissi- 
mos fecit, omnium  abiectissimos.» 
(Hom. XII, 2). 

ΝΠ 
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ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί' ὕμεϊς ἔνδοξοι, huela δὲ ἄτιμοι. 

11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ 

κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 1ξ καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις 

χερσίν: λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 18 δυσφη- 

μούμενοι παρακαλοῦμεν: ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, 

πιάντων περίψημα ἕως ἄρτι. 

ἀλλ᾽ ὥς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν. 

ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας" 

τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 

μου γίνεσθε. 

Οὐκ ἐντρέπων ὕμᾶς γράφω ταῦτα, 

16 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς 

ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ 

16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί 

1 Διὰ τοῦτο αὐτὸ ἔπεμψα Úutv Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου 

τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς δδούς 

μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησία διδάσκω. 

μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες" 
ε 

18 ὡς 

19 ἐλεύσομαι δὲ 

ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὃ κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν 

πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν' 2209 γὰρ ἐν λόγῳ ἣ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ, ἀλλ᾽’ ἐν δυνάμει. 

ἀγάπῃ πνεύματί τε πραότητος; 

2 τί θέλετε; ἔν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν 

II. REPREHENSIO VITIORVM RELIQVORVM 

(V, 1- VI, 20) 

I. 

(EA 
ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα TOD πατρὸς ἔχειν. 

TOLERANTIAE PECCATORVM NEFASTAE 

1“Oltog ἀκούεται ἐν Úplv πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία 

2 καὶ 

11 γυμνιτευομ. NBC al. || 14 νουθετω BDEFGL al. vg || 16 fin.] + χαθως χαάγω Χχριστον 10.31 
al. || 17 om. auto N*BCDEFGL al. vz sy? || χριστω] xuptw D*FG, + tnoou NC 5. 6 al. sy? || 21 πραυ- 
τητος ABC(?) al. || V. 1 εθν.] + ovopalera: LP al. sy 

12. — Blasmats beneim, perseguits su- 
portem... Compari's aquest retret de 
Apostol en ambdós textos, grec 1 
llatí, 1 hom veurá com el grec guanya 
en dramatisme i concisió. Es una de 
les gradacions de major a menor més 
afortunades de St. Pau. Remarqui's el 
contrast amb el verset 15, on brusca- 
ment inicia un to paternal. 
15. — Deu mil mestres. Es una ex- 

pressió hiperbólica equivalent al «sex- 
centi» dels llatins. — El grec usa la pa- 
raula pedagog, que era l'esclau que 

tenia cura d'educar els fills del senyor 
o d'acompanyar-los a casa del mestre. 

16. — Imiladors meus. La Vg. afe- 
geix: com jo de Crist. Aquests mots 
apareixen en alguns manuscrits grecs; 
són probablement una interpolació sug- 
gerida per XI, 1. 

17. — Fill meu. “Timoteu no era pa- 
rent carnal de St. Pau, com suposá 
Orígenes. Ni tampoc no es pot adme- 
tre que fos el seu fill espiritual en el 
sentit d'haver-lo engendrat en la fe, car 
históricament consta el contrari. 
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peró vosaltres prudents en Crist; nosaltres febles, peró vosaltres forts; 

vosaltres gloriosos, peró nosaltres viltinguts. Fins a l'hora d'ara fame- 

gem i sedegem ἱ estem despullats i som bufetejats i¡ errem sense es- 

tada. 

neim, perseguits suportem, *%maleits preguem, com escombraries del 

121 ens afanyem treballant amb les própies mans: blasmats be- 

món hem esdevingut, rebuig de tothom fins ara. *%*No escric aquestes 

coses per avergonyir-vos, ans per amonestar-vos com a fills meus carissims, 

5 perque, ni que tinguéssiu deu mil mestres en Crist, peró no pas molts 

16Us prego, 

τ Per aixó mateix us he enviat Ti- 

pares: carjo us vaig engendrar en Jesucrist per 1'Evangeli. 

doncs, que sigueu imitadors meus. 

moteu, que és fill meu car i fidel en el Senyor, el qual us recordara els 

meus camins en Crist, tal com ensenyo arreu en totes les esglésies. 

18 Peró, com si jo no hagués de venir a vosaltres, alguns estan inflats : 

19 peró vindré ben aviat a vosaltres, si el Senyor vol, i coneixeré, no pas 

el parlar dels inflats, sinó la puixanca llur: “perqué el regne de Déu no 

21:¿Qué voleu? ¿Que 

vingui a vosaltres amb verga, o amb caritat i esperit de mansuetud ὃ 

consisteix pas en paraules, sinó en puixanca. 

II. REPRENSIÓ DELS ALTRES VICIS 

(V, 1- VI, 20) 

τ DE LA TOLERÁNCIA DELS PECATS 

(C. V.) 
cació, i tal que ni entre els gentils, fins a tenir algun la muller del seu 

1 De tot en tot se sent a dir que hi ha entre vosaltres forni- 

MIGO xr, 27. 
16, Gal.1v, 12. 19, lac. 1v, 15. 

Els meus camins en Crist. Els camins 
o vies de l* Apóstol són els seus ense- 
nyaments de moral sobrenatural, figura 
molt corrent en el N. T. En aquest 
text hi ha una allusió evident a la cate- 
quesi moral uniforme que es donava 
en totes les esglésies del temps apostó- 
lic, a la qual s'atemperava també la 
predicació de St. Pau, que completava 
aixi la histórica, dogmática i litúrgica. 

En Crist. La Vg. diu: En Crist Jesús. 
20. — En aquest verset, el regne de 

Déu significa l'esperit del Cristianisme, 
Vesséncia de Evangeli (cf. Rom. XIV, 

12, Act. xx, 34; 1 Thes. 11, 9; II Thes. rrr, 8. 
EN AVI ΠΣ ΣΧ, UE. 

14,IThes. 11, 11. 15, Gal. 1v, 19. 

17), el qual no consisteix pas a parlar 
molt, com feien els agitadors de Co- 
rint, sinó a obrar vigorosament. 
21. — Amb verga. D'acord amb la 

imatge del pedagog, els diu irónica- 
ment si volen que torni a Corint armat 
amb la verga dels pedagogs severs. 
D'altres, com St. Agustí, Teodoret i 
St. Crisóstom, veuen aci una allusió al 
poder coercitiu que l'Església rebé del 
seu diví Fundador. 

1. — Ni entre els gentils. Algunes 
edicions gregues insereixen un verb 
equivalent a es sent a dir o sanomena. 
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ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ 

μέσου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας ; ὅ ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι, 

παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὔτως τοῦτο κατερ- 

γασάμενον t¿v τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἣμῶν] ᾿Ιησοῦ συναχθέντων ὑμῶν 

καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ὅπαρα- 

δοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾶ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα 

σωθῇ ἐν τῇ NpEpa τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. 

θΟὺ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ 

φύραμα ζυμοῖ; Τέἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα Ate νέον φύραμα, 

καθώς ¿ote ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἣἥμῶν ἐτύθη Χριστός. 8 ὥστε 

ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμη κακίας καὶ πονηρίας, 

ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 

9”Eypaya ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῆ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 19 οὗ 

πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπα-- 

ξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 11] νῦν 

δὲ ἔγραψα ὕμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἣ 

πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, 

τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν ; οὐχὶ τοὺς 

ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; ᾽" τοὺς δὲ ἔξω ὃ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονη- 

ρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 

2 εξαρθὴ L al. || πραξ.] ποιησας BDEFGLP αἱ. ἰ4}}3 ὡς ἀπὼν Marcion EFGLd sy || 4 om. μων 
19 NÁ αἱ. Lucif sy? || tno. 19] + χριστου NEFGLP al. vg sy|| 5 om. tnoov Marcion B al. || 6 om. οὐ 
Lucif Ambrosiast || ζυμοι] δολοι D* || 7 εχχαθ.] + οὖν CLP al. sy || nov] + υπερ ἡμῶν LP al. sy || 
8 πορνειὰς FerGer || 1o inc. χαὶ οὐ π. LP al. .}}}} ἢ apr. EL al. vg sy || 12 μοι] + xa: DerEerL αἱ. 
sy |] 13 xatr εξαρειτε EL al. sy 

Els intérprets no l”admeten, 1 tots con- 
venen que cal sobreentendre el primer: 
es sent a dir. 

La muller del seu pare. Fillion repor- 
ta, a proposit d'aquests retrets de Sant 
Pau, unes paraules de Ciceró que de- 
mostren l'esfereidora impressió que 
aquests crims produien als gentils ma- 
teixos: «Nubit genero socrus. O mu- 
lieris scelus incredibile, et praeter hanc 
unam in omni vita inauditum!» (Pro 
Cluent., v. 6). 
2-13. — La pena que imposa Sant 

Pau a aquest incestuós és la separació 
del culpable de tota relació amb els fi- 
dels, espécie d'excomunió menor. La 
major, que de moment havia pensat 
d'infligir-li, era el lliurament del culpa- 

ble a Satanás, cástig imposat a Hime- 
neu i Alexandre (1 Tim. I, 20). Vegeu 
Tit HE, τὸ ΕἸ ΠΟΙΩ͂, 

3.—Doncs jo... Remarqui's lPaire 
solemne que pren St. Pau en fulminar 
l'amenaga expressada en el v. κα com a 
representant que és del Jutge suprem. 

6. —Fa fermentar. Traduim literal- 
ment fa fermentar en lloc de corromp, 
a desgrat de l'evident sinonimia d'amb- 
dós mots, almenys en la ment de 1'A- 
póstol. Aquest empra un proverbi que 
amb iguals o semblants paraules exis- 
teix en tots els idiomes. Recordem 
que Jesucrist emprá també diverses ve- 
gades la metáfora del llevat. 

7. —L”Apostol compara els cristians 
amb la pasta il'escandalós d'entre ells 
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pare. *¿l vosaltres esteu inflats i no us heu més tost endolat, perqué 

fos tret d'entre vosaltres el qui ha fet aquesta obra? Doncs jo, absent 

en cos, peró present en esperit, talment com essent present, ja he resolt 

que el qui ha acomplert una tal feta, ten el nom del [nostre] Senyor 

Jesús, aplegats vosaltres i el meu esperit pel poder del nostre Senyor Jesús, 

5sigui lliurat aquest tal a Satanás per a perdició de la carn, per tal que 

Pesperit se salvi en el dia del Senyor Jesús. 

6 No és bo el vostre vanament. ¿No sabeu que un llevat petit fa fer- 

mentar tota la massa? “Purgueu-vos del llevat vell, per tal d'ésser massa 

noya, talment com sou ázims, perque Crist, la nostra victima pasqual, ha 

estat immolat. 8 Αἰχί, doncs, festivem, no pas amb llevat vell, ni amb 

llevat de maldat i de dolenteria, sinó amb azims de sinceritat i veritat. 

2 Us vaig escriure en la lletra que no us barregéssiu amb els fornicaris ; 

10 no pas de manera absoluta amb els fornicaris d'aquest món, o amb els 

avars, o rapissaires, o idolatres, atés que us caldria sortir d'aquest món. 

1 Pero ara us he escrit de no barrejar-vos amb algun anomenat germá, si és 

fornicari, o avar, o idolatra, o maldient, o bevedor, o rapissaire; amb 

aquest, ni menjar-hi. 1% Car ¿per qué hauria jo de judicar els de fora? 

¿No judiqueu vosaltres els de dintre? 1%Peró els de fora, els judicará 

Déu. Traieu el dolent d'entre vosaltres. ; 

Ea, 7. 87 ἀπ 11. 3, Gol. τὸ; 5. . 5,1 Tim. 1, 20; Sup. 1,8. ὃ, Gal. v, 9; Mt. xvi, 6. 7, Ex. 
παν 15 lo. xx, 36. 3, Ex. xn, 19,21; 1 Cor. 1, 12. 11, M Thes. 1u, 6 s., 145 Infox, 14; Ilo. 
v, 21; Tit. u1, 10; Mlo. 10. 13, Dr. xvn, 7. 

amb el llevat, que era símbol de la qué Apóstol desitja que els corintis 
corrupció que es propaga rápidament exultin. Aquest és el sentit dela frase 
(Mt. XVI, 6; XII, 33; Lc. XII, 1). Els 
cristians han d'ésser ázims, pasta fres- 
ca, sense cap llevat de corrupció, tota 
ella puresa i sinceritat. L”exhortació 
tenía tanta més forca, que s'esqueia lla- 
vors el temps de la Pasqua, en qué els 
Jueus s'abstenien de pa fermentat, prác- 
tica espiritualitzada pels cristians de la 
gentilitat, essent ells mateixos ázims en 
sentit moral. 
8.—De maldati de dolenteria. Són dos 

sinónims amb els quals 1'Apoóstol vol 
resumir el nombre de pecats i de vicis 
als quals estaven lliurats els corintis 
abans d'haver escoltat la predicació de 
PEvangeli. 

De sinceritat 1 veritat. Ἐἰλικρινεία 
i ἀληθεία signifiquen, a la lletra, la 
transparéncia ¡la faisó dreturera amb 

dzims de sincerilat ¡ veritat, única dis- 
posició digna de celebrar la immolació 
del veritable Anyell pasqual, el Crist, 
que és respecte de l'anyell figuratiu im- 
molat pels jueus en la Pasqua, el que 
és la nostra vida moral dzima respecte 
del pa alís que menjaven els jueus 
aquells dies. Per aixó més avall (v. 13) 
els mana de treure el dolent d'entre 
ells. 

11. — ÁAnomenat germa. 
cristia només de nom. 

12-13. — Els de fora són els no ba- 
tejas. El baptisme posava els fidels 
sota la jurisdicció de 1'Església, l'autori- 
tat de la qual tenia Sant Pau a Corint. 
13. — El dolent o aquest mal home, 

com volen alguns, donant valor prono- 
minal a l'article τὸν de original grec. 

Aixo és, 
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2. IVDICIORVM NON DECENTIVM 

(C. VI.) *ToAul τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι 

ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων ; 2ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἵ ἅγιοι τὸν 

κόσμον κρινοῦσιν; καὶ sl ἐν ὕμῖν κρίνεται ὃ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε 

Κριτηρίων ἐλαχίστων; ὅοῦὺκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε 

βιωτικά; ἐβιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε. ὅ πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως 

οὐκ ¿vi ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ; θἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 

ἀπίστων ; ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἔστιν ὅτι κρίματα ἔχετε 

μεθ’ ἑαυτῶν. διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἄπο- 

στερεῖσθε; 8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς. 

9ἢ odk οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν od κληρονομήσουσιν ; μὴ πλα- 

νᾶσθε: οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ 19 οὔτε μαλακοὶ οὔτε 

ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται οὔτε κλεονέκται, od μέθυσοι, οὗ λοίδοροι, 

οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. 1! καὶ ταῦτά τινες ἦτε’ 

. ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε Ev τῷ ὀνόματι 

τοῦ κυρίου [ἡμῶν] ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πινεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 

3. FORNICATIONIS NON INDIFFERENTIS 

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 15 τὰ βρώματα τῇ κοιλία, καὶ 

ΥἹΙ. 2 om. ἢ EL al. syh|| ς. evi] ἐστιν DEFG al. lat || om. ουδεις D*E || avaxpivar καὶ al. ||6 βπ.} 
+ χαι οὐ ἐπι αγιων (om. verss. 7-14) FG ||7 om. οὖν N*D* al. lat sy? || ev ὑμῖν f Cypr vg ἢ χριμα Y 
al.|]8 ταῦτα Lal. sy || 10 ou χληρονομ. LP al. || 11 om. nuwv NDEL al. syh 

gels? Tots els angels, tant els caiguts, 
com els romasos fidels, perqué el judi- 
ci s'estendrá pertot on hi haurá mérit 1 
demérit moral. — Les coses temporals. 
Literalment βιωτικά significa els afers 

1-6. — Aquesta potestat judicial que 
exerceix St. Pau, personalment o per 
mitjá d'altri, a la qual vol que siguin 
sotmesos els delictes dels fidels, és una 
demostració que l'Església tingué de 
bell principi consciéncia d'ésser una so- 
cietat distinta 1 perfecta, investida pel 
seu diví Fundador de totes les facultats 
própies dels poders sobirans. — Al v. 
4, els tinguts per no-res són indicats en 
sentit irónic. Per prevenir-ne una mala 
inteHigéncia, al v. 5, Pestil pren la rigor 
d'un repte solemne. 

3. —¿No sabeu que judicarem els an- 

de la vida quotidiana. 
4-5. —Sant Pau deixa a Pelecció 

dels fidels la designació d'aquests jut- 
ges, peró ell guarda sempre aquella 
comunitat sota la seva tutela imme- 
diata, s'hi fa representar pels seus 
coadjutors (1V, 17), i Jutja en dar- 
rera apeHació (V, 1-13; XI, 2-34; 
II Cor. XITI, 1-10, etc.). Cal suposar 
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ΝΣ ΕΠ 5 JUDICIS DAVANT ELS INFIDELS 

ΕἸ VE) 

pledejar davant els inics i no davant els sants ? 

1¿Gosa algun de vosaltres que tingui plet contra un altre a 

2¿No sabeu que els sants 

judicaran el món? 1 si per vosaltres és judicat el món, ¿sou indignes dels 

judicis de coses infimes? ¿No sabeu que judicarem els ángels? ¿Quant 

més les coses temporals? *Si teniu, doncs, plets de coses temporals, feu 

seure a judicar-les els tinguts per no-res en lPesglésia. Per vergonya 

vostra us ho dic: ¿Tanmateix no hi ha entre vosaltres cap prudent que 

pugui judicar entre els seus germans? ¿Ans el germa pledeja contra el 

germá, i aixo davant els descreients? 174, doncs, és, ben cert, en vosal- 

tres un mancament de tenir plets entre vosaltres. ¿Per que abans no us 

deixeu defraudar? *$Peró vosaltres feu injusticia i frau, i aixó a germans. 

%¿ Tal volta no sabeu que els injustos no heretaran el regne de Déu? No 

us enganyeu: ni els fornicaris, ni els idolatres, ni els adúlters, 19 ηὶ els 

afemellats, ni els bardaixos, ni els lladres, ni els avars, ni els embriagosos, 

ni els maldients, ni els rapissaires, no heretaran el regne de Déu. *I aixo 

éreu alguns: peró fóreu rentats, peró fóreu santificats, peró fóreu justifi- 

cats en el nom de Nostre Senyor Jesucrist i en P'esperit del Déu nostre. 

3. DE LA FORNICACIÓ 

12 Tot m'és permés, peró no tot és condecent: tot m'és permés, peró jo 

no em deixaré dominar per res. 151,65 menges per al ventre i el ventre 

ME 25. 7%) Dan vir, 22; Mt..X1%, 285 Le, xxutr, 305. Ape: 11, 26; XX; 4. 5, Inf. xv, 34. 
405 Lc. vI, 29, Rom. χιν 17; 1 Thes. ἐν, 6. 

7, Mt. v, 
9, Gal. v, 19 s.; Rom. 1, 29 $. 12, Inf. x, 23. 

que, a semblanca de les altres esglé- 
sies, hi havia a Corint, al costat del 
ministeri transitori 1 carismátic, allí tan 
florent, un ministeri jerárquic. 

7. —El mot ἥττημα significa própia- 
ment un mancament moral o una defi- 
ciéncia en el capteniment que ha d'ob- 
servar un vertader cristiá. Sant Pau 
blasma, doncs, la imperfecció que su- 
posa el fet de dur als tribunals un ger- 
ma en la fe, encara que hom tracti de 
pledejar una causa justa. «Es difícil — 
diu Sant Joan Crisóstom — que un pro- 
cés no doni ocasió a algun manca- 
ment.» 

9-11. — Enumerats per l'Apostol al- 

guns dels vicis més comuns entre els 
gentils, sobretot a Corint, famosa pels 
seus costums disbauxats, diu que el 
baptisme purifica els fidels, els santifi- 
cá ¡els justifica. Cap gradació entre 
aquests tres efectes, que són insepara- 
bles i produits alhora i amb igual in- 
tensitat pel baptisme. 

En els versets 9 1 10, el regne de Déu 
té un sentit escatológic: el regne triom- 
fant i gloriós de Paltra vida. 

11. —En el nom de Nostre Senyor. 
Aquestes paraules semblen, segons 
opinen molts intérprets, un ressó de la 
fórmula emprada en l'administració del 
sagrament del Baptisme. 



18 ΠΡΟΣ KOPINO!IOYZ A-VI, 14-20 

y κοιλία τοῖς βρώμασιν’ ὃ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. 

τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνεία ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὅ κύριος τῷ σώματι: 14 ὃ 

δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἣμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως 

αὖτοθ. 1δοὺκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὕμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας 

16 ἢ οὐκ 

οἴδατε ὅτι ὃ κολλώμενος τῇ πόρνη ἕν σῶμά ἐστιν; « ἔσονται γάρ» φησίν 

οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 

« οἵ δύο εἰς σάρκα μίαν». 1ἴ δ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστιν. 

18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς 
A τοῦ σώματός ἐστιν: ὃ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ 

οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὕμῖν ἁγίου πνεύματός ἔστιν, 

οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν ; 39 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς" 

δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. 

14 εξεγερει) εξηγειρεν Β 67 am fuld || τς ¿nc. y οὐχ FG || nuov N*A || apa P 47. 67 al., y apa Ε 
G || ta pen] to σωμαὰ 17 || 16 om. y DerEsrKL al. sy || 19 ta σωματα L 17 al. sy || 20 δὴ] aparye 
Method, et portate (aparte) ἢ Tert Cypr Lucif Ambr, om. N* lat sy? || fin.] + xa εν τω πνευματι υμων 
ατινα ἐστιν του θεου KLP 37 al. sy 

15. —Prenent, doncs... No trobem 
una expressió que s'adigui enterament 
a la idea de violéncia expressada pel 
mot ἄρας. 

16.— Diu. Se sobreentén 1'Escrip- 
tura. L'eMipsi del subjecte és familiar 
a St. Pau 1 als sants Pares grecs, quan 
es tracta de citar textos de la Sagrada 

Escriptura. Vegeu 1 Cor. XV, 26; 
Heb VID 51 ἘΠ text: Cirat naci per 
Apostol es troba en Gn. 11, 24. 

19. — El vostre cos. Les edicions gre- 
gues d'Erasme porten cos: les moder- 
nes de Tischendorf porten cossos. Prefe- 
rim la primera lligó que es troba ja en 
Sant Jeroni (Contra Jovin. lib. 11, XVI) 
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per a les menges: peró aquestes i aquell destruirá Déu; el cos, peró, no 

141 Déu 

ressuscitá el Senyor i ens ressuscitará a nosaltres per la seva virtut. 

per a la fornicació, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos. 

15¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? Prenent, 

doncs, els membres de Crist, ¿en faré membres d'una meretriu? Ben 

lluny! 16¿Es que no sabeu que qui s'ajunta a la meretriu esdevé un cos 

« Car seran, diu, dos en una carn. » amb ella? 1 Pero el qui s'ajunta 

amb el Senyor esdevé un esperit amb ell. 18Fugiu de la fornicació. 

Qualsevol pecat que faci home és fora del cos, peró el fornicari peca 

contra el propi cos. *%¿És que no sabeu que el vostre cos és temple de 

PEsperit Sant que habita en vosaltres, que heu rebut de Déu, i no sou 

vostres? ?%Car heu estat comprats a preu: doneu, doncs, glória a Déu 

en el vostre cos. 

14, Rom. vur, 11; Π Cor. ἵν, 14. 16, Gn. 1, 24; Mt. xix, 5; Mc. x, 3; Eph. v, 31. 
II Cor. vi, 16. 

19, Sup. 11, 17; 
20, Inf. vn, 23; 1 Ptr. r, 18. 

i en St. Agustí (Enchirid. LVI). Algun 
manuscrit grec Justifica la versió mem- 
bres de la Vg. 

T'habitació de lEsperit Sant en el 
cristia, de qué s'ha parlat més amunt 
(HI, 16), converteix el seu cos en tem- 
ple de la divinitat present en ell. 

20. — El preu a qué hem estat com- 
prats és la sang del Crist que ens fa 

4 - NOU TESTAMENT. XIV 

ésser de Déu en cos i ánima pel títol de 
rescat, afegit al de creació. Per aixó 
hem de donar a Déu gloria amb el nos- 
tre cos, que ja no ens pertany. 

Doneu, doncs, gloria. La Vg. afe- 
geix: ὦ porteu. Es tracta d'una petita 
paráfrasi que no té correspondéncia en 
els manuscrits grecs ni en la majoria 
de les versions. 



PARS ALTERA 

ENODATIO QVAESTIONVM VARIARVM 

(VI, 1-XV, 58) 

L “DE STATIBVS DIVERSIS 

(VI, 1 - 40) 

(C.VIE) 
ἅπτεσθαι" 

καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 

ἀποδιδότω, δμοίως δὲ καὶ ἣ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 

οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλ᾽ δ ἀνήρ᾽' 

οὖκ ἐξουσιάζει ἀλλ᾽ ἣ γυνή. 

1. DE STATV MATRIMONIALI 

1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ 

διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, 

ϑτῇ γυναικὶ ὃ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν 

4 ἣ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος 

δμοίως δὲ καὶ ὃ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος 

ὃ μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἶ μήτι ἂν ἐκ 

συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ τιροσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζη ὑμᾶς ὃ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 

θτοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὗ κατ᾽’ ἐπιταγήν. θέλω δὲ πάντας 

VIL 1 epy.] + μοι ADEFGKLIP al. sy || 2 τὴν πορνιαν FG υρ sy || om. 40 EXAOT.—ExETw FG al. 
Π|3. τὴν οφειλομενὴν euvotay ΚΙ, al. sy || 5 τὴ] + vnortera xo. τὴ ΚΙ, al. sy || ἢτε] συνερχησθε Καὶ 
LP al. (ΚΕ ve sy) 

1-2. — La virginitat és més perfecta, 
en si, que Pestat de matrimoni, peró 
en algun cas particular, el matrimoni 
pot ésser necessari a algun individu, si 
altrament no podia evitar la fornicació. 
Vegeu els versets 8-9. La virginitat, 
peró, no sols no és obligatoria, sinó que 
és un veritable do de Déu, que no tot- 
hom ha rebut. Vegeu el verset 7. 

1.—Í quant a les coses que escrivi- 
reu.  «Scripsistis mihi», segons la Vg. 

El pronom mihi no apareix en els prin- 
cipals manuscrits grecs. Tischendorf 
l'omet, per tant, en les seves edicions. 

Bo és a home de no tocar dona. Al- 
guns creuen que aquesta senténcia era 
un refrany corrent a Corint, que Sant 
Pau es fa seu donant-li el sentit just i 
aplicant-lo successivament a l'abstenció 
de les relacions conjugals, al celibat i 
a la viduitat. Sembla que, com a re- 
acció a la disbauxa proverbial de Co- 



SEGONA PART 

SOLUCIÓ DE DIVERSES CONSULTES 
(VIL, 1-XV, 58) 

E; DELS DIFERENTES ESTAJES 

(VIL, 1-40) 

1. DE L'ESTAT DE MATRIMONI 

(C. VIL) 11 quant a les coses que escrivireu, bo és a l'home de no 

tocar dona. ?Peró, a causa de les fornicacions, cadascú tingui la própia 

muller, i cadascuna tingui el propi marit. ΕἸ marit pagui a la muller el 

deute, i igualment la muller al marit. “La muller no és mestressa del 

propi cos, siné el marit, i igualment el marit no és amo del propi cos, 

sinó la muller. ¿No us defraudeu mútuament, si no és de comú acord 

per algun temps, per tal de dedicar-vos a Poració, i novament torneu al 

mateix, no sigui que Satanás us tempti, a causa de la vostra inconti- 

nenca. ὃ Αἰχὸ, pero, ho dic com a indulgéncia, no pas com a precepte. 

dy PEA 

rint, hi havia nascut una opinió que 
condemnava el matrimoni, o sentia es- 
crúpols del seu ús. — D'altres creuen 
que aquesta frase formava part de la 
lletra dels corintis a Sant Pau, a qué 
ell rescriu amb aquesta. 

5- — Á causa de la vostra incontinen- 
ca. Esa dir, la vostra incontinenca na- 
tural — potser recordant llur vida ante- 
rior a la conversió —será aprofitada 
per Satanás per a temptar-vos d'adul- 
ErL.: 

Ὁ; BREA ES 

6. — Aquest verset es refereix a l'an- 
terior, i més concretament a la seva 
segona part: novament torneu al mateix. 
Ni Pús del matrimoni, ni la seva absten- 
ció, adhuc temporal, no són objecte de 
precepte, sinó de consell, o de permis- 
sió benigna, quan es tracta de l'ús per 
a evitar la incontinenca. La lectura 
uentam (perdó) en lloc d'indulgentiam 
dona lloc a la doctrina errónia que en 
aquest cas darrer era pecat venial. 

Áixo, pero... Cal referir aquest pro- 
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ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ¿uautóv" 

θεοῦ, ὃ μὲν οὕτως, ὃ δὲ οὕτως. 

ἀλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ 

ὃ Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν 
€ > A 

ὡὥς Kayó" 
> mn Jx me 

Ξστιν Yapetv ἢ πυροῦσθαι. 

ϑεὶ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν' κρεῖττον γάρ 

10 τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ 

ἀλλ᾽ ὃ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι, 11 -- ἐὰν δὲ καὶ χωρι- 

σθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω, --- καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ 

ἀφιέναι. ἸΣτοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὃ κύριος" 1 

εἴ τις ἀδελφὸς 

γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ 

ἀφιέτω αὐτήν: 15 καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευ- 

δοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14ἡγίασται γὰρ ὃ ἀνὴρ 

ὃ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἣ γυνὴ Y ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ" 

ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. [1 εἰ δὲ ὃ 

od δεδούλωται ὃ ἀδελφὸς ἢ ἣ ἀδελφὴ 

ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνη κέκληκεν ὑμᾶς ὃ θεός. 18 τί γὰρ οἶδας, 

ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω" 

γύναι, εἶ τὸν ἄνδρα σώσεις ; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 

2. DE STABILITATE STATVVM 

11 El μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὃ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὃ θεός, 

οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσ- 

copar. ᾿᾿5περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω" 

κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω. 

ἐν ἀκροβυστία 

19 ἢ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ñ 

ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. Véxkactoc ἐν τῇ 

7 δὲ 19] γαρ BKLP al. sy || 9. γαμειν] γαμῆσα:ι BDEFGK al. || το χωριζεσθαι ADEFG || 13 τις] 
εἰ τις ND*FGP al. e vz || ουτ.] autos EKL al. sy || τὸν avópa] αυτον (N)KLP al. sy? || 14 yuvarxi] + 
τὴ πιστὴ DEFG υρ sy? || ἀδελφω] ανδρι KL al. vz sy, + τῷ πίστω Ambrosiast vg syP [| νυν de] νυνι D 
EFG || 15 ἡμὰς BDEFGL al. vg sy || 17 inc. y pon 18. 22 al. syhm || ueueptxev NB ||) θεος... χυριος 
ΚΙ, al. syh || ótataco.] διδασχω DYEFG lat|| 19 om. val ἢ αχρ. ουδ. ἐστ. FG 31 al. 

nom al verset anterior. Fillion, pero, 
és de parer que cal referir-lo a la idea 
central d'aquest passatge, o sigui al 
matrimoni considerat en si mateix. 

10-11. — Sant Pau promulga en nom 
del Senyor (οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὃ κύριος) la 
indissolubilitat del matrimoni, pero l'ex- 
posa més clarament que els evange- 
Jistes, car intima al cónjuge separat 
Palternativa de o reconciliar-s'hi o abs- 
tenir-se de tot nou matrimoni. — La 
significació mistica del vincle conjugal 
— la unió entre el Crist i 1'Església — 
exclusiva de la teologia paulina, fa 

creure que aquest precepte fou objecte 
d'una revelació especial a Sant Pau. 
Dintre la igualtat dels dos cónjuges en 
Pobligació de mantenir indissoluble- 
ment la unió matrimonial, s'insinua la 
superioritat de l'home mitjancant el ma- 
τίς dels dos verbs: la dona no se separi 
del marit, el maritno acomiadi la dona. 

12-16. — L'anomenat privilegi pauli, 
per usar del qual calia que el cónjuge 
infidel fos el primer a separar-se. No 
cal entendre necessáriament una sepa- 
ració material. Blasfémies, amenaces, 
escándols, una temptativa de perversió 
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" Perqué jo voldria que tots els homes fossin com jo mateix; peró cadascú 

té el propi do de Déu, Pun aixi i Paltre altrament. 

8 Als solters, peró, i a les vidues dic: Bo els será si resten aixi, talment 

com jo, ?peró si no es contenen, que es casin, perqué val més casar que 

cremar. 10] als qui estan casats denuncio, no jo, sinó el Senyor, que la 

dona no se separi del marit, 111 si se separa, resti sense casar, O reconci- 

lis amb el marit, i el marit no acomiadi la dona. *?Peró als altres dic 

jo, no el Senyor: Si algun germaá té la dona infidel i aquesta ve de bé a 

habitar amb ell, no Pacomiadi; *%i la dona que té el marit infidel, 1 aquest 

14 Car el marit infidel 

és santificat en la muller fidel, i la muller infidel és santificada en el 

ve de bé a habitar amb ella, no acomiadi el marit. 

germá: puix que altrament els vostres fills serien impurs, peró ara són 

sants. Pero si Pinfidel se separa, que se separi: no está esclavitzat 

el germá o la germana en tals casos, ans en pau ens crida Déu. 16 Per- 

qué, ¿qué saps tu, dona, si salvarás el marit? ¿iqué saps tu, home, si 

salvarás la muller ? 

De L*ESTABILITAT DELS ESTATS 

11 Ans encara, cadascú com li reparti el Senyor, cadascú com el 

σὰ el Senyor, aixi vagi. 

18 ¿ Que un fou cridat circumcidat? 

cridat en el prepuci? 

Ni Tus y tá. 10, Met. y, 32; xix, 9; Me. x, 9. 
16, Ptc 11 Ὁ. 

de la part cristiana, la prohibició de 
practicar la vera religió, són separa- 
cions morals que justifiquen la rup- 
tura del vincle per part del fidel. — En 
cas de bona avinenga, el fidel ha de 
romandre en el matrimoni, perqué per 
ell és santificat (edificat, cridat a la fe) 
el consort infidel, ¡els fills són sants 
(fidels), go que implica Pobligació d'e- 
ducar-los en la vera fe, que ara 1”Es- 
elésia imposa als matrimonis mixtos. 
— En el cas contrari, el matrimoni no 
essent cristia, no és del tot indissolu- 
ble, 1 Pesclavitud de la part fidel se- 
ria massa gran. La pau que vol Déu 
abans que tot i la incertitud de con- 
vertir l'infidel justifiquen la separa- 

No es descircumcidi. 

No es circumcidi. 

prepuci no és res, sinó la guarda dels manaments de Déu. 

11, Ec. χνι, 18. 14, Rom. x1,:16: 
17, Sup. ni, 5; Rom. χα, 3. 

I aixi ho disposo en totes les esglésies. 

¿Que un fou 

19 La circumcisió no és res, i el 

20 En la voca- 

15, Eph. 11, 14, 17* 
19, Gal. v, 6; v1, 15. 20, Eph. 1v, 1. 

ció 114 celebració de noves núpcies. 
12. — Pero als altres... L'adversativa 

del text grec δέ té aci més ἔοτς que el 
nam de la Vulgata. Els altres són els cris- 
tians units en matrimoni amb infidels. 

14. — Un dels pocs casos (potser un 
de dos: Paitre seria Rom. ΧΙ; 16) en 
qué la santedat del Nou Testament és 
purament exterior 1 legal. 

17. —Í aixi ho disposo. Segons la 
Vg., hauriem de dir: 1 aixi ho en- 
senyo. Ens atenem literalment al text 
grec, on s'empra el verb διατάσσομαι, 
que significa ordeno, mano, disposo. 
Alguns códexs grecs, pero, donen δι- 
δάσκω, ensenyo. 

20. — En la vocacio en que fou cridat, 
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κλήσει $ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 3: δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω" 

ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 225 γὰρ ἐν 

κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν’ δμοίως ὃ ἐλεύθερος 

κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 35 τιμῆς ἠγοράσθητε: μὴ γίνεσθε δοῦλοι 

ἀνθρώπων. 2Ξ ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ. 

3. DE STATV VIRGINALI ET VIDVALI 

25 Περὶ de τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι 

ὡς ἠλεημένος ὕπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 35 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν 

ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως 

“1 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν’ λέλυσαι ἀπὸ γυναικός ; μὴ 

282%v δὲ καὶ γαμήσῃς, οὖχ ἥμαρτες, καὶ ἐὰν γήμῃ ñ 

παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν: θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἔξουσιν ol τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ 

εἶναι. 

ζήτει γυναῖκα. 

ὑμῶν φείδομαι. 

29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὃ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν: τὸ λοιπὸν 

ἵνα καὶ οἵ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν, 9 καὶ οἷ κλαίοντες ὡς 

ph κλαίοντες, καὶ οἵ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ ol ἀγοράζοντες ὡς 

μὴ κατέχοντες, kai ol χρώμενοι τὸν κόσμον ὥς μὴ καταχρώμενοι" 

32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους 

88 δ δὲ 

γαμήσας μεριμνᾶ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέση τῇ γυναικί, καὶ μεμέρισται. 

παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 

εἶναι. ὃ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ" 

ϑέκαὶ E γυνὴ ἧ ἄγαμος καὶ ἣ παρθένος μεριμνᾶ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα 

ἦ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι’ ἧ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ 

κόσμου, πῶς ἀρέση τῷ ἀνδρί. 5 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφο- 

22 χυριου] χριστου 17 || ομοι.] + χαι ΚΙ, al. .7}}}} 24 ) ἀδελφῷ. εν ὦ DEFG Ambrosiast || ἐχλη- 
θητε Der || om. παρα θεω 13. 26 {28 yapnon<] λαβῆς γυναιχα DEFG [129 αδελφ.] + οτι DEFG 
al. “0131 χοσμον] + toutov θ΄ ΕΟ αἱ. || παραχρωμενοι L || 32. xvptw] θεὼ FG ve || 34 om. xo 10 
EFGKL al. || om. τὰ τοῦ χοσμου B (Tert?) ||35 συμφερον EFGKLIP αἱ. 

cadascú perseveri. La vocació a la fe 
no canvia la situació social ni familiar 
del fidel. El Cristianisme les accepta 1 

+ santifica totes, a condició que s'acordin 
amb els preceptes de l'Evangeli. Adhuc 
Vesclau havia d'acceptar aquesta con- 
dició assignada per la Providéncia 1 
impossible de suprimir de moment, 
peró que l'esperit de Crist havia d'en- 
dolcir gradualment fins a esvair-la del 
món. 

21. — Tant en grec com en la Vg., 
aquesta frase és ambigua. Per uns, 
vol dir: Ni que puguis esdevenir lliure, 
resta més tost esclau. Segons altres : 
Si tens avinentesa d'esdevenir lliure, 
aprofita-te'n. Hem deixat la nostra 
versió dins la mateixa ambigúitat de 
Poriginal. Tanmateix, la primera in- 
terpretació, afavorida per lei kai (etsi, 
encara que o adhuc si), adoptada pels 
antics comentaristes grecs i llatins i 
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ció en qué fou cridat, cadascú perseveri. *¿Fores cridat esclau? No 

t'hi neguitegis: ans, ni que puguis esdevenir lliure, més aviat aprofita-te'n. 

22 Car el qui en el Senyor és cridat d'esclau, és afranquit en el Senyor; 

igualment, el qui és cridat de lliure, és esclau de Crist. *%Per preu fóreu 

comprats: no esdevingueu esclaus dels homes. *Cadascú en alló que 

fou cridat, germans, en alló perseveri. 

Si DE L'ESTAT DE VIRGINITAT I DE VIDUESA 

25 Pertocant a les verges, no tinc manament del Senyor, peró dono el 

meu parer, com qui ha obtingut del Senyor misericórdia per a ésser fidel. 

26 Entenc, doncs, que aixó és cosa bona per la necessitat apremiant, que és 

27 ¿Ets lligat a dona? 

te. ¿Estás deslligat de dona? 

bo al'home d'estar aixi. No cerquis de deslligar- 

No cerquis dona. *BPero, aix1i tot, si et 

casaves, no pecaries: pero tribulació en la carn tindran aquests, ¡jo us 

Pestalvio. 

22 Pero aixo dic jo, germans : escurcat és el temps: resta, per tant, que 

els qui tenen dona siguin com si no en tinguessin, %%i els qui ploren com 

si no ploressin, i els qui s'alegren com si no alegressin, i els qui compren» 

com si no guardessin, ὅ11 els qui frueixen del món com si no en fruissin, 

perqué la figura d'aquest món és fugissera. *2I[ jo vull que vosaltres esti- 

gueu sense ánsia. El no casat está ansiós per les coses del Senyor, com 

agradará al Senyor. Pero el casat passa ansia per les coses del món, 

311 la dona soltera i la donzella 

passa ansia de les coses del Senyor, per ésser santa en el cos i en lPesperit; 

com agradará a la muller, i está dividit. 

pero la casada passa ánsia de les coses del món, com agradará al marit. 

35 T αἰχὸ ho dic per a profit de vosaltres mateixos, no pas per parar-vos un 

22, lo. vrrr, 36; Rom. vr, 18; Eph. v1, 6. 23, Sup. vr, 20; Gal. v, 1; 1 Ptr. 1, 18. 24, Sup. vir, 20. 
26, Mt. xxiv, 8 55. 31,1lo. 11, 17; Apc. xxt, 1. 32, Sup, vir, 28. 33, Eph. v, 29. 34,1 Tim. 
v, 5. 35, Sup. vir, 26, 28, 32; Inf. χιν, 40; Rom. ΧΙ, 13. 

més adient amb el context i amb l'es- 
perit de Sant Pau, ens semblaria pre- 
ferible. 

Abans de recomanar la virginitat com 
a estat més perfecte, Sant Pau s'avanca 
a dir que no és obligatoria. Es tracta, 

23. —Sobre el sentit de la llibertat 
atorgada pel Crist als seus fidels, ve- 
geu la nota a Gal. V, 1. 

Per preu fóreu comprats. Vegeu més 
amunt, VI, 20 i nota. 

25. —No tinc manamen! del Senyor. 

doncs, només d'un consell. 
Per a ésser fidel. No és ben clar si 

fidel vol dir aci fidediene o fidel herald 
de P'Evangeli. Per a la interpretació 
que hem donat, que és la de tots els 
expositors, és cosa indiferent. 
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ρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ 

εὐτιάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως. 

96 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν A ὑπέρ- 

ακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω: οὐχ ἁμαρτάνει 

γαμείτωσαν. ὅ' ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων 

ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν 

ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 38 ὥστε 

καὶ ὃ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ ὃ μὴ γαμίζων 

κρεῖσσον ποιήσει. “Γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς: 

ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν 

κυρίῳ. Ppuarapiotépa δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνη, κατὰ τὴν ἐμὴν 

γνώμην: δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 

ΗΠ; DE ἸΌΘΌΘΤΧΝΝΦ 

(ὟἿΠ, 1 - ΧΙ, 1) 

Ι. HDIFFVSIOR TRACTATIO THEORETICA 

(C. VIT.) *Mepi δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν 

ἔχομεν. $ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ: 3 εἴ τις δοκεῖ ἐγνω- 

κέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι: el δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, 

οὗτος ἔγνωσται ὕπ᾽ αὐτοῦ. 

36 γαμειτω D'FG Aug sy? 1138 exyapilwv (bis) K al. || om. τὴν εαυτ. παρθ. ΚΙ, al. Aug || motet] 
ποιήσει B|l39 020.] + vouw EFGLP al. || δε] + xar FerGezL al. sy || ἀποθανὴ A syim || yan On F 
G las || 40 de 2%] γὰρ B 4 al. Ambr sy» |] VII 2 εἰ] + de DEFGKL al. sy || εἰδεναι ΚΙ, al. || οὐπὼ] 
οὐδέπω οὐδεν EKL al. sy || εδει 17 

36. —Es tracta del cas del pare que 
tingui una filla núbil, o d'un tutor que tin- 
gui una donzella de la qual és responsa- 
ble. Si del fet de mantenir-la soltera tem 
conseqúéncies desagradables—la natura 
de les quals no es despren del text, per 
bé que ja s'entén que s'aHudeix un pe- 
rill de seducció—i d'altra banda, convé 
que es casi, pot fer-ho sense pecat. El 
fadrinatge (ἀκμή) que aqui se suposa 
ultrapassat, era atés per les dones als 
vint anys, segons Plató. El plural que 
es casin (yapeitocav) insinua prou cla- 
rament el consentiment de la donzella 
1 desfá Pobjecció, altrament massa fun- 
dada en la nostra mentalitat individua- 

lista, de l'arbitrarietat del pare o tutor a 
disposar de J'estat de vida de la filla. 

No peca: que es casin. En la llicó 
de la Vg.: no peca, si es casa, mo apa- 
reix clar el subjecte del verb pecar. 
¿Es el pare? ¿Es la desposada? El 
text grec deixa sobreentendre que el 
subjecte del primer verb és el pare de 
la desposada, i el del segon verb, l'es- 
pos i esposa conjuntament. 

37. — Sant Pau aprova la decisió del 
pare o tutor de guardar verge la don- 
zella [noteu la diferencia de matiís entre 
el bé fa (καλῶς ποιεῖ) d'aquest verset i 
el no peca (οὐχ ἀμαρτάνει) de l'ante- 
rior], sota quatre condicions: 1) absén- 
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llac, ans en ordre a alló que és condecent i per ajuntar-vos sense impedi- 

ment al Senyor. 

36Si, doncs, algú creu ésser mal vist a causa de la seva donzella, que ja 

ultrapassi el fadrinatge, i aixi cal que sigui, faci el que vol fer: no peca; 

que es casin. Pero qui ha decidit fermament en el seu cor, sense 

esser-hi forcat, ans tenint lliure ús de la propia voluntat, i ha jutjat en el 

seu cor de guardar la seva donzella, bé fa. *8Aixi, doncs, el qui marida 

la seva donzella fa bé, i el qui no la marida fa millor. *%La dona está 

lligada tant de temps com viu el seu marit; peró si el marit moria, és 

lliure de maridar-se amb qui vulgui, només que sigui en el Senyor. 

40 Peró és més felig si roman aixi, segons el meu parer; i em crec tenir 

també jo esperit de Déu. 

Il. DE LES CARNS IMMOLADES ALS ÍDOLS 

(VIL E<XE.1) 

1. EXPOSICIÓ TEÓRICA 

(E. ὙΠ} 

tenim ciéncia. 

1 Quant a les carns immolades als idols, sabem que tots 

La ciéncia infla, peró la caritat edifica. *Si algú creu 

haver arribat a saber res, encara no sap tal com cal saber. *Peró si algú 

ama Déu, aquest és conegut d'ell. 
37, Inf. xv, 58; Col. r, 23. 

cia de tota temor (qui ha decidit ferma- 
ment en el seu cor); 2) de tota obligació 
a un dels dos extrems (sense ésser-hi 
forcat); 3) llibertat per a obrar com vul- 
gui (tenint lliure ús de la propia volún- 
tat); 4) haver judicat que aixi convé 
(ha jutjat en el seu cor). 

1. — Quant a les carns immolades als 
idols. Per entendre bé els versets que 
segueixen, cal recordar el costum que 
els gentils tenien d'oferir animals a llurs 
divinitats falses. Part de la carn d'a- 
quests animals era consumida pel foc 
a Paltar del sacrifici, una segona part 
era adjudicada als sacerdots sacrifica- 
dors i la resta era per als qui havien 
ofert o encarregat el sacrifici. Aquesta 
tercera part solia donar ocasió a un 
gran convit que la familia celebrava 
vora el temple o bé en el domicili par- 

39, Rom. vr, 2. 1, Inf. x, 25 ss. 2, Gal. vi, 3. 3, Gal. 1v, 9. 

ticular. S'esqueia, peró, sovint, que la 
dita part, com també la que pertocava 
als sacerdots, fos venuda públicament, 
a compte i profit respectivament dels 
qui n'eren amos. Per aixo els corintis 
adrecaren dues preguntes a l*Apostol: 
1. ¿Hom pot prendre part en els con- 
vits celebrats a llaor de les divinitats 
falses? 2.*? ¿Es licit de comprar i men- 
jar la carn que ha estat oferta als idols? 
La resposta és partida entre aquest ca- 
pitol 1 el X*, amb una digressió més 
aparent que real en el IX*. Sant Pau 
comenga per dir que la ciéncia no bas- 
ta, cal la caritat per a resoldre el cas. 
La ciéncia dóna urc i no mira la feblesa 
del germá; només la caritat evita Pes- 
candol. Cal saber, amant Déu; no- 
més aleshores s'és conegut (estimat) 
d'Ell. 
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1: Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον 

ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς el μὴ εἷς. ὅ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμε- 

νοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι 

πολλοί, 8 ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὃ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐ- 

τόν, καὶ εἷς κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, δι᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ. 

“AM” οὐκ ἐν πᾶσιν ἧ γνῶσις: τινὲς δὲ τῇ συνηθεία ἕως ἄρτι τοῦ 
3 

εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἧ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς 

οὖσα μολύνεται. ὅβρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ: οὔτε ἐὰν μὴ 

9 βλέπετε δὲ 

ph πὼς Y ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. 

φάγωμεν ὑὕστερούμεϑθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν. 

10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ 

y συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἷς τὸ τὰ εἰδωλό-- 

θυτα ἐσθίειν ; 1: ἀπόλλυται γὰρ ὃ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὃ ἀδελφὸς 

δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 13 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἷς τοὺς ἀδελφοὺς 

καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἷς Χριστὸν ἅμαρτά- 

vete. ᾿5διόπερ el βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω 

κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 

(CLA) 

τὸν κύριον ἡμῶν ¿ópaka; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ¿ote ἐν κυρίῳ; 5 εἰ 

ἣ γὰρ σφραγίς μου τῆς 
3H ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρί- 

100k εἰμὶ ἐλεύθερος ; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν 

ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἶμι’ 
5 ““ ς mm 3 El 

ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε Ev κυρίῳ. 

νουσίν ἐστιν αὕτη. 

4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν ; ὅ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξου- 

4 θεος] + ετερος KL αἱ. sy||6 om. ahh B || fim.] + χαι εν πνευμα αγιον εν ὦ τα παντα χαι 
Ἡμεῖς ev αυτω 55. 72 al. Greg-Nyss |] 7 συνὴθ] συνειδησει DEFGL al. vg sy || ὃ παριστησιν DELP al. 
vg || ουτε EX V PAY. περισσευομεν OUTE εαν μὴ PAY. υστερουμεθα NA*DEFGLP al. || 10 om. σε BGF 
ve || 11 inc. xa ἀπολειται EFGL al. vg sy || 13 om. nov (bis) FG || IX. 1 ) arroor....ehevd. DEFGKL 
al. || χριστον ino. FG Tert Aug, tno. χριστ. DEKLP al. sy? || 2 μου τῆς] τὴσ ἐμῆς DEFGKL al. 

4-6. —La ciéncia ens diu que l'idol 
no ésres, s'entén en l'ordre religiós. Bé 
que n'hi hagi molts que es diuen déus, 
només hi ha un Déu, el Pare, i un Se- 
nyor, Jesucrist. Conseqúéncia és que la 
carn immolada a l'idol no pot tenir cap 
virtut, nide benedicció, nide maledicció, 
per tal com és una creatura material, 
com qualsevol altra. En si, doncs, men- 
jar aquesta carn no comporta cap pecat. 

4.—Deles carns. L”Apostol reprén ací 
ordre de les idees interromput a partir 
de la segona meitat del verset primer. 
7-13. — Peró el fet que no tots tin- 

guin aquesta ciéncia, que alguns cre- 

guin, ara i tot (després de Crist i d'és- 
ser batejats en ell) que l'idol és alguna 
cosa en l'ordre religiós, un vehicle, co 
és, d'impuresa, ens obliga a certs es- 
guards per a no escandalitzar-los. Si 
algun d'aquests ens veu menjar a la 
taula on és servida la carn dels idols, 
en patirá escándol, creient que en pot 
menjar en tot cas. Cal, doncs, abste- 
nir-se davant els flacs de menjar idolo- 
tites, encara que, en si, una menja 
purament material com aquesta no ens 
torni ni més rics ni més pobres davant 
Déu (v. 8). 
12. —Pequeu contra Crist. “Tal és 
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tPertocant, doncs, a la menja de les carns immolades als idols, sabem 

que Pidol en el món no és res, i que ningú, sinó un, no és Déu. *Puix 

que, ni que alguns es diguin déus, sigui en el cel, sigui en la terra, com 

talment hi ha molts déus i molts senyors, *peró per a nosaltres hi ha un 

sol Déu, el Pare, del qual vénen totes les coses i nosaltres som per a 

ell, i un senyor, Jesucrist, pel qual són totes les coses, i nosaltres per ell. 

TPeró no en tots hi ha la ciencia. Car alguns, amb la idea, ara i tot, 

de Pexisténcia de lP'idol, en mengen com a cosa immolada a 1140], i llur 

consciencia essent flaca, es macula. *Peró no és pas el menjar el que 

ens recomanara davant Déu: car ni tindrem escassetat, si no mengem, ni, 

si mengem, abundancia. *?Peró guardeu que aquesta lleguda vostra no 

sigui ensopec per als flacs. 1%Perqué si algú et veu a tu, que tens cién- 

cia, assegut a la taula consagrada als idols, ¿tal volta la consciéncia d”ell, 

que és flac, no será formada per a menjar carns immolades als idols? 

11 Car depereix per la teva ciéncia el flac, el germá per qui mori el Crist. 

121 aixi pecant contra els germans i ferint liur consciéncia flaca, pequeu 

contra Crist. 1%Per aixó jo, si una vianda escandalitza el meu germá, no 

menjaré carn per un mai més, per tal de no escandalitzar el meu germa. 

(C. IX.) No sóc lliure? No sóc apóstol? ¿No vaig veure Jesús, 

el Senyor nostre? No sou vosaltres la meva obra en el Senyor? ?Si 

per a d'altres no sóc apóstol, per a vosaltres certament ho sóc, car vosal- 

tres sou el segell del meu apostolat en el Senyor. *Aquesta és la meva 

defensa davant els qui em discuteixen. | 

* Tal volta no tenim dret a menjar i beure? *¿Tal volta no tenim 

IE 20. 00, Dt. 17; Mal. 11, 10; Rom. xr, 36; Col. 1, 16 s.; lo. 1, 3; Eph. τ, 10. 8,Rom. xIv, 17. 
9, Sup. vir, 37; Rom. x1iv, 13, 20; Gal. v, 13. 10, Inf. x, 14, 21. 11, Rom. x1v, 15. 13,Rom. 
xiv, 21. - 1, Inf. 1x, 19; xv, 8; Act. IX, 3 SS.5 XVII, 9; XXI, 6 SS.; XXVI, 1255. 2, Sup. IV, 15; 
Gor. 142, 1, Le. X, 7:S: 

la lligó de tots els códexs grecs. En 
alguns manuscrits llatins hom llegeix: 
in Christo, en Crist. 

ministeri, fent-me mantenir pels fidels, 
1 tanmateix, no he fet ús d'aquest dret, 
per tal de tenir més llibertat per a pre- 

13. —Siuna vianda. Traduim així 
el mot grec βρῶμα, que significa qual- 
sevol aliment. 

Aquesta abstenció d'una cosa altra- 
ment lícita és un bell exemple de con- 
descendencia i d'abnegació a favor dels 
ignorants i dels febles. 

IX. — Aquest capitol és tot ell un 
exemple intercalat en la qúestió comen- 
cada en l'anterior, per tal de confirmar- 
ne la solució. Jo, com a Apostol igual 
als altres, tindria dret a viure del meu 

dicar a tothom. Igualment, essent lliu- 
re de tothom, m'he fet sota llei amb 
els jueus, i sense llei amb els gentils, 
m'he fet feble amb els febles, i tot per 
a tots, per tal de salvar-ne alguns. Així 
m'esforco més (vv. 24-27) per a gua- 
nyar-me la corona incorruptible. 
3.—Em discuteixen. Aixó és, com 

observa Grimm, examinen els meus tí- 
tols. La Vg. tradueix «em pregunten». 
4.—Tenim dret. L'Apostol empra 

el plural de categoria. Parla, per tant, 
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σίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἵ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἵ 

ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς ; δἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχο- 

pev ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; 

τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαί- 

νει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; 8 μὴ κατὰ 

ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὃ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; ϑὲν γὰρ τῷ 

μὴ τῶν Μωῦύσέως νόμῳ γέγρατιται: «οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.» 

βοῶν μέλει τῷ θεῷ; 19ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἣμᾶς γὰρ ἐγράφη, 

ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὃ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὃ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ 

μετέχειν. 1: Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἶ ἡμεῖς 

ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; 13 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ 

μᾶλλον ἡμεῖς ; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσία ταύτη, ἀλλὰ πάντα στέ- 

γομεν ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 15 οὐκ οἴδατε 

ὅτι οἷ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἵ τῷ θυσιαστη- 

plo παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; 1’ οὕτως καὶ ὃ κύ- 

ριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγλίου ζῆν" 

15: Εγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕ- 

TOG γένηται ἐν ἐμοί: καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ καύχημά μου 

οὐδεὶς κενώσει. 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα: ἀνάγ- 

kn γάρ μοι ἐπίκειται’ οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Mel γὰρ 

ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω: el δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. 

18 τίς οὖν μού ἐστιν ὃ μισθός ; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάτπανον θήσω τὸ 

εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσία μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

19 Ελεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς 

πιλείονας κερδήσω: kal ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα 

᾿Ιουδαίους κερδήσω' “' τοῖς ὑπὸ νόμον ὥς ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὕπὸ 

νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω: τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὧν 

ἄνομος θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους: “Eye- 

ς ἄἀδελφας γυναιχας ΕΟ Tert Hil Hier || 7 ex του χαρποὺυ EKL αἱ. sy || ἐσθιει 19] + χαι πινει D 
EFG ||Jom. y BDEFG al. vg 57}}}} τῆς ποιμνης] αὐτῆς D*FG al. Aug ||8 λαλ.] λεγω DEFG αἱ. vg || 
9 ἐν --- Ὑεγρ.] γεγρ. yap D*EFG Hil || χημωσεις B*D*FG || 10 ἐπ ελπ. τ. μετεχ.] τῆς ελπιδος αὐτου 
μετεχειν "ΕΟ (+ er ελπιδι EKL al.) || 13 om. ta. 23 ACEKLP αἱ. d sy || προσεδρευ. ΚΙ, al. |] 15 
ovdetc] iva τις CKLP, τις FG 26 |] 16 χαυχ.] χαρις N*DEFG || 18 μου 19] μοι LP al. Aug sy? || ) εσται 
μοι ΕΟ || to evayy.] + του χριστου FGKLP al. sy || 19 πλειονας] παντας 44. 109 sy || 20 om. 
2001 D* 37 e || om. ὡς FEG al. | om. pur ον —vopov DerK αἱ. sy? || 21 om. τους FGKL al. 

no com a particular, sinó com a mem- 
bre del coHegi apostólic. 

5. — Una dona germana. En lorigi- 
nal grec, l'ordre d'aquests mots és in- 
vertit: ἀδελφὴν γυναῖκα, No es tracta, 
com pretenen els exegetes protestants, 

d'una esposa, sinó d'una companya 
cooperadora, tal com ha estat interpre- 
tat tradicionalment. 

Noti's la gradació ascendent en a- 
questa enumeració. 

15. — El text grer de la darrera frase 
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dret a portar amb nosaltres una dona germana, tal com els altres apóstols, 

i els germans del Senyor, i Cefas? “¿O només jo i Bernabeu no tenim 

dret a no treballar? “Qui exerceix mai la milicia a despeses própies ? 

Qui planta una vinya i no en menja el fruit? ¿O qui pastura un ramat 

ino menja de la llet del ramat? ὃς Τὰ] vegada dic aquestes coses se- 

gons seny d'home, o no les diu també la llei? ? Car en la llei de Moisés és 

escrit: «No posarás θοὸς al bou que trilla.» ¿És que Déu passa ánsia dels 

bous? 1%0 ho diu del tot per a nosaltres? Car per a nosaltres és escrit que 

el qui laura ha de llaurar amb esperanga, i el qui trilla, amb Pesperanca de 

tenir-hi part. * Si nosaltres us hem sembrat els béns espirituals, ¿será molt 

si collim els vostres béns temporals? 1251 d'altres participen del domini 

sobre vosaltres, ¿no amb més raó nosaltres? Tanmateix, no hem fet ús 

d'aquest domini, ans ho suportem tot per tal de no posar cap nosa a l'Evan- 

geli del Crist. 1% ¿No sabeu que els qui fan els serveis del temple mengen 

del temple, i els qui assisteixen a l'altar tenen part en Paltar? 1* Així tam- 

bé disposa el Senyor que els qui anuncien l'evangeli visquin de Pevangeli. 

15 Peró jo no he fet ús de res d'aixó. No he escrit pas aquestes coses 

perqué es faci aixi envers mi; car millor em seria abans morir que no que 

ningú m'esvanis aquest titol de gloria. *'Perque si predico Pevangeli, 

no és per a mi cap gloria, puix que necessitat me'n recau, perqué ai de 

mi, si no predico l'evangeli! 17 Car si ho faig de bon grat, en tinc 

recompensa; si de mal grat, administració me n'ha estat confiada. 

18¿ Quina és, doncs, la meva recompensa? Que en predicar Pevangeli, 

posi levangeli de franc, talment que no faci ús del meu dret en l'evangeli. 

19 Perque, essent lliure de tothom, de tothom m'he fet servent, per tal 

de guanyar els més. 39] he esdevingut com jueu per als jueus, per gua- 

nyar els jueus; “11 per als qui són sota llei, com essent sota llei, tot i que 

jo no sóc sota llei, per guanyar els qui són sota llei; i per als qui són 

sense llei, com essent sense llei, no essent jo sense la llei de Déu, ans 

dins la llei del Crist, per guanyar els qui són sense llei. ?2He esdevingut 

6, Act. 11,36. 9, Dt. xxv, 4; 1 Tim. v, 18. 
Στ δὲ. da ME χ, τὸ; Lc Xx, 7. 
21, Act. xx, 35 Gal. αν, 3. 

1d AR ἄν, 27- 
17, Sup. 1v, 15 Lc. xvH, 10. 

22, Rom. XI, 14. 

13, Dt. xvrmr, 1 ss.; Nm. 
20, Act. xvI, 3; χει, 26. 

d'aquest verset és molt dubtós, com pot  textgrec. Aixi St. Crisóstom i Sant 
veure”s en l'aparat critic. Nosaltres tra- 
duim atenent més tost al sentit general 
que al rigurosament gramatical de la 
llicó adoptada. 
18. — Que πὸ faci ús. La majoria 

dels intérprets donen aquest sentit al 

Agusti. Estius prefereix l'abutar de la 
Vg., donant-li el sentit literal d'abusar. 

21. — Sense llei. Si Sant Pau declara 
els gentils sense llei (ἄνομοι), no és 
perqué els cregui exempts de tota llei 
moral, ell que els declara inexcusables 
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vópnv τοῖς ἀσθενέσιν [ὡς] ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω: τοῖς 

πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 38 πάντα δὲ ποιῷ διὰ τὸ 

εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 

“Οὐκ οἴδατε ὅτι οἵ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς 

2ὅ πᾶς δὲ ὃ 

ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφα- 

νον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 

δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον ; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 

“δ ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ 

ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων: “GUAM ὅπωπιάζω μου τὸ 

σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πὼς ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 

(Ο. Χ.) *0% θέλω γὰρ ὅμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἵ τιατέρες ἡμῶν 

τιάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, 

"καὶ πάντες εἰς τὸν Μωῦσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ 

θαλάσσῃ, ὃ καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον, ἐ καὶ πάντες 

τὸ αὐτὸ τπινευματικὸν ἔπιον πόμα: ἔπινον γὰρ Ek πνευματικῆς ἀκολου- 

βούσης πέτρας, ἣ δὲ πέτρα ἦν ὃ Χριστός, ὅ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν 

αὐτῶν εὐδόκησεν ὃ θεός: κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

6 Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἷς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς 

κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. ἴ μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς 

τινες αὐτῶν᾽ 
21 y 3 ΄ ε m m 

ὥσπερ γέγραπται: «ἐκάθισεν ὃ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, 

καὶ ἀνέστησαν παίζειν.» μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν 

ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν ἐν μιᾷ ἡμέρα εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες. 9 μηδὲ 
> y ΄ ͵ 5» me > εἩ ru 

ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν 

22 0m. ὡς N*ABde vg || πάντως τινας] παντας DEFG lat || 23 παντα] τουτο KL al. sy || 24 βραβ.] 
+ ἐγὼ ὃε heyw υμιν FG ||X. 2 εβαπτισθησαν NACDEFG al. || 3 om. το auto N*(A 46) || 7 ανεσ- 

miá 

τη FerGer [18 εχπορν. ... ἐξεπορν. "ΕΟ ||9 xuptov] χριστον Marcion DEFGKL al. lat sy 

per haver-la violada (Rom. 1, 22), sinó 
perqué en el seu llenguatge el nom de 
¡lei només s'aplica a les lleis positives: 
la mosaica, la de Crist, etc. 

22. — Per tal... de salvar-ne alguns. 
Vg., seguint una altra llicó grega, diu 
per tal de salvar-los tots. 

24-27. — Admirable comparació amb 
els concursos atlétics de lantiguitat, la 
renaixenca dels quals en la nostra épo- 
ca posa el lector modern en disposició 
d'entendre aquesta llicó d'atletisme 
cristia. Devia ésser plaent i molt fami- 
liar als corintis, per tal com en la ciu- 
tat llur se celebraven els famosos jocs 
istmics. L”estadi era la mida empra- 
da en lagrimensura aplicada als ca- 
mins. L'estadi olimpic —el més cone- 
gut de tots —equivalia a 185 metres. 

El premi (en grec βραβεῖον) de que 
aquí es parla, consistia en una coro- 
na de rams d'olivera, pi o julivert. 

S'absté de tot. Durant almenys deu 
mesos abans, els atletes s'havien de 
subjectar a llargues hores d'entrena- 
ment, abstenir-se dels plaers de la tau- 
la 1 de l'amor, de vi i de begudes fres- 
ques, i enfortir-se contra la fam, la set, 
el fred, la calor, el sol, la pols, la fati- 
ga ila intempérie. 1 tot aixó per una 
corona de fulles emmusteibles. — Sant 
Pau assimila aquesta vida a un estadi i 
ell mateix a un lluitador, que aspira, 
peró, a una corona incorruptible, la 
vida eterna. Els atletes a qui es com- 
para són de dues classes: els corredors 
1 els púgils. Com els primers, té sem- 
pre P'esguard fit a la meta; com els se- 
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feble per als febles, per tal de guanyar els febles; ho he esdevingut tot 

per a tots, per tal, de tota manera, de salvar-ne alguns. 251 tot ho faig 

per Pevangeli, per tal d'esdevenir-ne comparticip. 

24¿No sabeu que els qui corren a Pestadi tots certament corren, peró un 

s'emporta el premi? Talment correu, que us Pemporteu. *1 tot el qui 

lluita s'absté de tot, i aquells, talment, per rebre una corona corruptible, 

pero nosaltres una d'incorruptible. Jo, doncs, talment corro, no com a 

ulls clucs; talment pugno, no com assotant Paire, ans colpejo el meu 

cos ἷ el tinc sota peu com un esclau, no fos que, havent fet d'herald als 

altres, sigui jo rebutjat. 

(C. X.) *Perqué no vull que ignoreu, germans, que els nostres pares 

foren tots sota el núvol, i tots travessaren la mar, 21 tots en Moisés es ba- 

tejaren en el núvol i en la mar, *i tots menjaren el mateix menjar espiri- 

tual, 41 tots begueren la mateixa beguda espiritual, per tal com bevien de 

la roca espiritual que els seguia, i la roca era el Crist, $pero en la major 

part d'ells no es complagué Déu, puix restaren estesos en el desert. 

6 Peró aquestes coses foren figura de nosaltres, per tal que nosaltres no 

siguem cobejosos de coses dolentes, com aquells les cobejaren, “ni us 

torneu idólatres, com alguns d'ells, segons és escrit: «S'assegué el poble 

a menjar i beure, i s'alcaren a solagar-se », $ni forniquem, com alguns 

d'ells fornicaren, i caigueren en un sol dia vint-i-tres mil, *ni temptem el 
25, Il Tim, 1v, 8; lac. 1, 12. 

Ex JUL, 
Xxv, I, 9. 

5, Nm. XIV, 30; XXV1, 64, 65. 
9, Nm. xx1, 5,6 

gons, procura no pegar a l'aire, sinó al 
cor de l'adversari, que no és altre que 
el seu cos. El redueix i esmorteeix a 
cops fins a posar-li el peu damunt el 
pit, com feia el púgil vencedor al seu 
vencut. — Colpejo. El verb grec signi- 
fica propiament blavejar el rostre a 
cops. 

1-2. — Els tipus dels dos sagraments, 
Baptisme 1 Eucaristia, són presentats 
ensems per l'Apóstol en el pas de la 
Mar Roja i en el maná del desert. Es- 
piritual aquí, com en Apc. XI, 8, vol 
dir tipic o simbolic. 

1. —Foren tots. Remarquem lém- 
fasi amb qué l'Apostol repeteix la pa- 
raula tots en els versets segúents. 
4. — Que els seguia. El pronom els 

manca en el text grec. 
I la roca era el Crist. La Roca o 

Pedra era, per al poble escollit, Jahvé. 

IEA 2 XIV, ὩΣ, NX) 2 Es 
6, Nm. x1, 4; Ps. Cv, 14. 

ὦ: Exoxvr, 15. 4, Ex Xxv5m6; Ni. 
Y EX. XXXI δὲ 007) NM. 

Aquesta, ino la de 1'Horeb, simple fi- 
gura seva, era la que seguia el poble a 
través del desert, protegit i abeurat 
per ella. D'ella rebien els israelites la 
beguda espiritual — per miraculosa 1 
per simbólica, com espiritual era la pe- 
dra d'Horeb per les dues mateixes 
raons—que els donava delit per a seguir 
la caminada. Aquesta Roca, refugi 
d'Israel, tan sovint esmentada en 1'An- 
tic Testament (Deut. XXXII, 4; 11 Sam. 
NAME 2 3%. Ps. AVI, 35:18. XVII; 
10, etc.), Sant Pau diu que era el Crist, 
identificant-lo aixi amb Jahve 1 afirmant 
incontrovertiblement la seva divinitat. 
7.—Á solacar-se. Aquest verb indica 

els cants 1165 danses amb qué era acom- 
panyat el culte retut als déus falsos. 

8. — Vint-i-tres mil. El Llibre dels 
Nombres (XXV, 9) parla de vint-i-qua- 
tre mil victimes. Hom ha fet moltes 
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ὄφεων ἀπώλοντο. 19 μηδὲ γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, 

καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὄλοθρευτοθ. 1: ταῦτα δὲ πάντα τυπικῶς συνέ- 

βαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἣμῶν, εἰς οὗς τὰ τέλη τῶν 

αἰώνων κατήντηκεν. “dote ὃ δοκῶν ἕστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 

185 πειρασμὸς ὑμᾶς οὖκ εἴληφεν el μὴ ἀνθρώπινος: πιστὸς δὲ ὃ θεός, ὃς 

οὐκ ἐάσει ὕμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 

πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 

14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. 

2. ΒΕΒΕΨΙΟΚ TRACTATIO PRACTICA 

τόΩς φρονίμοις λέγω: κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὖλο- 

γίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; τὸν 

ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 1 ὅτι 

εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἷ πολλοί ἐσμεν: οἷ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου 

μετέχομεν. 5 βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ σάρκα: οὐχὶ οἵ ἐσθίοντες τὰς 

θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν ; 19 τί οὖν φημι; ὅτι εἰδωλόθυτόν 
a 

τί ἐστιν ; ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν ; 39 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις 

καὶ od θεῷ θύει: οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 

οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων: “Loy 

δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 35ἢ παρα- 

ζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν; 35 Πάντα ἔξεστιν, 

ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει: πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 

2 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 

9 ἀπολλυντο NAB || το γογγυζωμεν NDEFG Aug arm || 11 om. πάντα Marcion AB 17 || τυποι 
συνεβαινον DEFGL al, || 13 οὐ χαταλάβη FGe vg || εασ.] αφησει DEFG || υπερ 0] + ου FG 123 4 || 
ouvacdar] + vyas K al. || 16 ευχαριστιας FG al. sy? || ypror. 290] χυριου D*FG al. e Aug vg || 17 
aptou] + χαι του evos ποτηριου (DE)FG || 20 θνει ta εθνὴ] θυουσιν Marcion BDEFerGer Aug || 
δαιμονιων χοινωνους εἰναι FerGer |] 23 παντα (bis)] + μοὶ HKL al. sy || 24 fin.] + exaortoc EKL al. sy 

suposicions per explicar aquesta diver- 
gencia. La més senzilla consisteix a 
atribuir als copistes l'error d'haver tra- 
duit τρς, abreujament de τέσσαρες, per 
tres en lloc de quatre. 
13. — Ha agafat. La Vg. empra el 

present de subjuntiu en lloc de l'aorist 
grec. Cal atribuir-ho, segons Estius, 
entre altres, a error dels copistes. No 
manquen, en efecte, manuscrits que 
porten apprehendit per apprehendat.—La 
sortida. En Vg. llegim prouentum, aixó 
és, profit o avantatge. 

16-17. — Així com St. Joan (VI, 54) 
ensenya la necessitat de l'Eucaristia per 

a la vida individual, Sant Pau en aquest 
lloc, arriba al mateix resultat conside- 
rant el cos mistic de Jesucrist. La co- 
munió del cos real del Crist per tots els 
fidels, que els transforma i en certa 
manera identifica amb ell, és l'agluti- 
nant diví del cos místic del Senyor i 
és necessária pera la perfecció d'aquest 
Crist social, de la qual resulta la dels 
individus. Aquesta és la forca de la 
paraula comunid usada en aquest lloc 
per P'Apóstol (κοινωνία) 1 avui d'ús 
general entre els fidels. 

16. — El cake de benediccióo. La co- 
pa eucarística. Nostre Senyor, en ins- 
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Senyor, com alguns d'ells el temptaren, i foren occits pels serpents, ni 

mormoleu, com alguns d'ells mormolaren, i moriren sota l'exterminador. 

“Pero totes aquestes coses els succeien en figura, i s'escriviren per a 

amonestament de nosaltres, en qui s'ha escaigut la fi dels segles. 12 Aixi, 

el qui es pensi estar dret, miri de no caure. 15 Cap temptació no us ha 

agafat, sinó humana: pero fidel és Déu, que no permetrá que sigueu 

temptats més del que podeu, ans junt amb la temptació, donará la sortida, 

perqué pugueu suportar-la. 

14 Per aixó, carissims meus, fugiu de la ¡idolatria. 

2. HExPOSICIÓ PRÁCTICA 

15 Com a prudents us parlo: judiqueu vosaltres el que dic. *6El calze 

de benedicció que beneim, ¿no és comunió de la sang del Crist? 

El pa que partim ¿no és comunió del cos del Crist? Perqué un 

pa, un cos som els molts, per tal com tots participem d'un mateix 

pa. 18 Mireu Israel segons la carn, ¿no és cert que els qui mengen les 

victimes són participants de Paltar? 1%Doncs ¿qué dic? ¿Que Pimmo- 

lat als idols sigui res, o que P'idol sigui res? *%Ans alló que immolen els 

gentils, als dimonis i no a Déu ho immolen, i no vull pas que sigueu 

participants dels dimonis. No podeu beure la copa del Senyor i la copa 

dels dimonis; 2ΐ πο podeu participar de la taula del Senyor i de la taula dels 

dimonis. 

ell? 

22¿ O engelosirem el Senyor? 

23 Tot és licit, peró no tot convé; tot és licit, peró no tot edifica. 

¿Tal volta som més forts que 

2 Ningú no cerqui el seu bé, sinó el d'altri. 
10, Nm. xI, 1; XIV, 1 ss. 

17, Inf. xu, 12; Rom. xu, $. 
21; Sup. vi, 12. 24,Phil. 11, 4. 

tituir 1'Eucaristia, es conforma amb la 
usanca dels jueus, qui en llurs convits 
pronunciaven paraules de benedicció. 
La copa que servia per al convit pasqual 
s'anomenava «calze de benedicció». 

18-33. — Després d'exhortar-los a 
guardar-se de la idolatria, adduint els 
cástigs soferts pels israelites que hi 
caigueren, continua la solució de la 
consulta comengada al cap. VIII. 

18. — Els qui mengen les victimes són 
participants de l'altar. En tots els po- 
bles, la participació en el banquet sa- 
grat que se celebra després del sacri- 
fici, on és servida la carn de les viícti- 
mes, ha significat 1'adhesió a aquella 

5 - NOU TESTAMENT. XIV 

11, Rom. xv, 4; Hbr. 1x, 26. 
18, Lv. vir,6. 19, Sap. vu, 4. 

14 E Xo. v, 21. 
20, Dt. xxxu, 17. 

16, Inf. xr, 24 ss. 
22, Dt. xxxir, 

13, Sup. 1, 9. 

religió. Els cristians tenen llur banquet 
sagrat on es beu /a copa del Senyor. No 
pot ésser de participar en aquesta i en 
la taula dels dimonis. Perqué encara 
que, en si, l'ídol no sigui res, els qui 
immolen a ell, immolen al dimoni. 
Prendre parten els banquets sagrats dels 
idolatres era, doncs, greument ¡Hicit. 

20. — No vull... La prohibició pren 
aquí una forma autoritária, motivada 
per la soHicitud pastoral de Sant Pau. 
Remarqui's l'energia dels mots segients 
ila colpidora antítesi que el culte su- 
persticiós dels idols inspira a 1*Apostol. 

23. — Tot ἐς lícit, pero no tot convé. 
Menjar, fora del banquet sagrat, la carn 
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25 Πᾶν τὸ Ev μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 

συνείδησιν" 26 « τοῦ κυρίου γὰρ ἣ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.» 21 εἴ τις 

καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον 

ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 

ὑμῖν εἴπῃη᾽ 

σαντα καὶ τὴν συνείδησιν᾽ 

τὴν τοῦ ἑτέρου. 

28 ἐὰν δέ τις 

τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύ- 

22 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ 

ἵνα τί γὰρ y ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνει- 

δήσεως ; el ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὔχαρι- 
e] 

στῶ; 

θεοῦ ποιεῖτε. 

81 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἷς δόξαν 

32 ἀπρόσκοποι καὶ ᾿Ιουδαίοις γίνεσθε καὶ “Ἕλλησιν καὶ 

τῇ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, ὃ8 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν 

τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν. (C. XI.) * pe 

μηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 

MI. DE CVLTV RELIGIOSO 

(XI, 2- XIV, 40) 

DE TEGVMENTO CAPITIS MVLIERVM 

2 Επαινῷ de ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα 

ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. 
ε 

5 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς 

ἀνδρὸς ἣ κεφαλὴ ὃ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὃ ἀνήρ, κεφαλὴ 

δὲ τοῦ Χριστοῦ ὃ θεός. ἐπᾶς ἂν προσευχόμενος προφητεύων p Tp xop pogn 

27 ἀπιστ.] + εἰς δειπνον D*EFG || 28 om. vu FG de || εἰδωλοθυτον CDEFGKLP al. vg sy* || 
fin.] + του γὰρ χυριου ἢ YN XL TO πληρωμα αὐτῆς AKL al. sy" |] 29 αλλης] απιστου FerGde Ambr 

[{33.} πασιν παντα DE(FG) || XI 2 υμας] + adzhgor DEFGKL al. vg sy || χαθως] + πανταχου 
FGd Ambrosiast || rapad.] + μου ΕΟ vg Ambrosiast 

dels animals sacrificats als idols és li- 
cit, peró pot no convenir, si, en ésser 
assenyalada com a immolada als idols, 
el fet de menjar-ne pot escandalitzar 
els flacs. Vegeu les notes al cap. VIII. 

25-28. — Solució dels altres dos ca- 
sos, fácilment entenedora a la llum dels 
principis exposats en les notes ante- 
o σον 

29. —Es la consciencia de l'altre, 
del qui es podria escandalitzar, la que 
ens veda de menjar idolotites. Perque 
no cal pas que jo sigui condemnat per 
causa de la consciéncia d'un altre. 

30. — Ni seria prudent d'exposar-me 
a ésser blasmat per acceptar amb agrai- 
ment un obsequi que no té, en si, res 
de mal. 

31. --- Criteri general. En totes les 
accions, i posa com a exemple les més 
ordináries, amb un a fortiori implicit 
per a les altres, la norma suprema no 
ha d'ésser la materialitat de l'acte, sinó 
la intenció de la gloria de Déu, a la 
qual s'oposa l'escándol donat a qui que 
sigui. 

2. — Les ensenyances. Segons el text 
de la Vg., les meves ensenyances. 
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25 Mengeu tot el que es ven a la carnisseria, no esbrinant res per raó de 

consciencia. ?6« Car del Senyor és la terra i tot alló que Pomple.» Si 

algun dels infidels us convida, i voleu anar-hi, mengeu tot el que us pre- 

sentin, no esbrinant res per raó de consciéncia. *Peró si algú us diu : 

Aixó és sacrificat, no en mengeu, per aquell qui ho ha indicat i per la 

consciencia. *%La consciéncia, vull dir, no la propia, sinó la de Paltre. 

Car, ¿per qué la meva llibertat ha d'ésser judicada per una altra conscién- 

cia? %0Sijo participo amb agraiment, ¿per qué sóc blasmat per alló de 

qué dono grácies? 3! Tant, doncs, si mengeu, com si beveu, com qual- 

sevol cosa que feu, feu-ho tot a glória de Déu. *No sigueu ensopec a 

jueus ni a grecs, ni a lesglésia de Déu. *Talment com jo contento tot- 

hom en tot, no cercant el meu profit, sinó el dels molts, per tal que se 

salvin. (C. XI.) *Sigueu els meus imitadors, com jo també de Crist. 8 > 

II. DEL ἘΠῚ ΤΕ RELIGIÓS 

(XI 2 - XIV, 40) 

1. DEL COFAMENT DEL CAP DE LES DONES 

210 us lloo, perque en tot us recordeu de mi i tal com us les vaig 

transmetre, aixi reteniu les ensenyances. *Peró vull que sapigueu 

que de tot baró el cap és el Crist, i el cap de la dona, el baró, i el cap del 

Crist, Déu. “Tot baró que ora o profetitza amb el cap cobert, deshonora 

26, Ps. xxur, 1; Eccli. xv11, 31. 27, Lc. x, 7. 30,1 Tim. 1v, 4; Rom. σαν, 6. 
32, Rom. χιν, 13. 33, Sup. ΙΧ, 19. 1, Sup. 1v, 16. 2, Il Thes. 11, 15 

3.—En aquesta jerarquia: Déu, el 
Crist, el baró, la dona, el Crist és con- 
siderat com a Cap de P'Església, l'home 
i la dona ho són sota el punt de vista 
religiós social. En tant que cap de 1'Es- 
glésia, el Crist depén de Déu, com a en- 
viati mandatari que n'és; sota el religiós 
social, la dona — casada o no — depén 
immediatament de l'home, únic que 
participa amb Crist del governament de 
DEsglésia, on la dona ha de callar i co- 
brir-se el cap amb el vel, simbol de 
dependencia. Individualment, la dona 
és immediatament unida al Crist, ma- 
teix que el baró. 

31, Mt. v, 16; Col. 111, 17. 
3, Gn. 11, 16; Eph. v, 23. 

3-10. — Entre mariti muller no hi ha 
pas una igualtat absoluta que destruiria 
la subordinació essencial a la unió con- 
Jugal. En tots aquests versets, 1'Apos- 
tol va adduint arguments de la prioritat 
de l'home, trets del relat de la crea- 
ció del primer home i de la primera 
dona. 

4-5. — En els costums d*aquella épo- 
ca, anar amb el cap descobert era se- 
nyal d'autoritat i d'autonomia; el vel, 
per contra, simbolitzava la temor, o el 
dol, o la submissió. Les dones no po- 
dien profetitzar en públic: la que ho ha- 
gués fet amb el cap descobert hauria co- 
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κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ὕὅπᾶσα δὲ γυνὴ 

τιροσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει 

τὴν κεφαλὴν αὐτῆς: Ev γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. Cel γὰρ 

οὗ κατακαλύτπτεται γυνή, καὶ κειράσθω: εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρα- 

σθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. ἴ ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατα- 

ἣ γυνὴ δὲ 

δόξα ἀνδρός ἔστιν. 80d γάρ ἔστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ, 

καλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὕπάρχων". 

ἀνδρός: 

ἄνδρα. 

διὰ τοὺς ἀγγέλους. 

γυναικὸς ἐν kuplo" 

ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός’ 

κρίνατε" 

lMogdz y φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾶ, ἀτιμία αὐτῷ 

τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 

9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 

10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἣ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

Ἡ πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς 

15 ὥσπερ γὰρ ἣ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὃ 

18ἐν ὑμῖν αὐτοῖς 
YA 2 m 3 ΄ “ r 1 . πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυτιτον τῷ θεῷ TpoceúyE0IAL ; 

És 

1 

y ER 
ἐστιν, 1 γυνὴ de ἐὰν koud, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἧ κόμη ἀντὶ περιβο- 

λαίου δέδοται αὐτῇ. 15 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην 

συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἷ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ. 

2. DE LEGITIMA AGAPARVM CELEBRATIONE 

11 Τοῦτο δὲ παραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ 

εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. 1διρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν 

6 χειρασθο] + ἡ ξυρασθω B||om. ἡ ξυρ. 37} το εξουσιαν] χάλυμμα Iren Hier Aug. (Orig) || 
14 ἐπε. y οὐδὲ EKL al. sy || 15 om. αὐτὴ 22 DEFeGerKL al. || 17 παραγγελλων οὐχ επαίνω 
S(W)E FeGKL?P al. || nocov] ἔλαττον FG 

més una doble inconveniéncia. Sant Pau 
arriba a comparar-la amb les dones que 
duien el cap ras: a Grécia raien el cap 
a les esclaves; a Roma, a les dansa- 
rines ia les meretrius, com a marca 
de llur ofici ignominiós; els hebreus 
i els gals, a les adúlteres. 

4. —Profetitza. En el present pas- 
satge, aquest verb significa llegir o ex- 
plicar públicament lEscriptura, o bé 
dirigir als fidels instruccions o exhorta- 
cions amb sant entusiasme 1 adhuc amb 
els dons que l'Esperit Sant acostumava 
a atorgar abundosament als fidels pri- 
mitius. Deshonora. Recordem que an- 
tigament cobrir la testa era un senyal de 
subjecció o dependencia. A Grecia, els 

homes lliures no duien mai res al cap; 
en canvi, els esclaus solien cobrir-se”l. 

10. — Per rao dels angels. Alguns han 
volgut veure en aquests ángels uns es- 
perits ni bons ni dolents, enemics de 
l'home per trapaceria més que per ma- 
lícia, opinió totalment mancada de fo- 
nament exegétic i históric. Són els án- 
gels bons, ¡la reveréncia a ells per la 
qual les dones són manades de cobrir- 
se el cap és deguda probablement al 
fet d'haver estat associats per Déu a la 
creació de l' home 1 la dona, preposats 
al govern del món i encarregats de 
promulgar la Llei 1 vetllar per la se- 
va observanca. Alguns hi veuen una 
aHusió als ángels testimonis del sacri- 
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5Peró tota dona que ora o profetitza amb el cap descobert, 

6 Perqué si la 
el seu cap. 

deshonora el seu cap, car és una mateixa cosa amb la rasa. 

dona no es cobreix, faci's també raure, i si és vergonyós per a la dona 

d'esquilar-se o de raure's, que es posi el vel. *Perqué el baró, certament, 

no ha de cobrir-se el cap, essent imatge i gloria de Déu: peró la dona és 

gloria del baró. $Car no prové el baró de la dona, ans la dona del baró, 

9 puix que no fou pas creat el baró a causa de la dona, sinó la dona a 

causa del baró. Per aixó la dona ha de tenir damunt la testa el senyal 

de Pautoritat, per raó dels angels. **Per bé que ni dona sense baró, ni 

baró sense dona davañt el Senyor. *?Perqué aixi com la dona procedeix 

del baró, aixi el baró neix mitjancant la dona: peró tot procedeix de Déu. 

13 Jutgeu per vosaltres mateixos: ¿és cosa decent que la dona ori a Déu 

descoberta? 1%¿No us ensenya la mateixa natura que si el baró cria cabe- 

llera li és deshonor, *pero la dona, si en cria, li és gloria? Per tal com 

la cabellera li ha estat donada a guisa de vel. *fPeró si algú es creu 

haver d'ésser cerca-raons, nosaltres no tenim tal costum, ni tampoc lPes- 

glésia de Déu. 

2. (COM CAL CELEBRAR ELS AÁGAPES 

17 Peró aquestes coses us intimo, no lloant-vos que no us ajunteu per al 

millor sinó per al pitjor. *%Perqué primerament sento a dir que, en 

Diaz 7, Gu. 1:26. 9, Gn. 15,18, 23. - 17, δ 22. 18, Sup. 1, 115.515, 3. 

fici eucaristic, peró no és tan probable. 
11-12. — Aquests dos versets fan 

referencia als versets 8 1 9. 
Dos avantatges de la dona que com- 

pensen en part els de l'home que s'han 
indicat en els versets anteriors. 
14. — Cria cabellera. En els pobles 

civilitzats, és objecte de menyspreu 
l'home que duu els cabells llargs d'una 
faisó efeminada. Al revés de la dona, 
en la qual la cabellera és un ornament 
i un vel natural. El substantiu grec 
περιβόλαιον designa un vestit que co- 
breix totalment el cos. 
16. — Tal costum. Fa referencia al 

costum que permetia a les dones d'en- 
trar a les assemblees religioses sense 
cobrir-se el cap. 

17-22. — Abusos introduits als aga- 
pes sagrats a Corint. Els ágapes eren 
apats fets en comú, que precedien l'eu- 

caristia, en senyal d'unió fraternal i en 
recordanca de la darrera cena, o la se- 
guien, en senyal de joia espiritual i 
d'acció de gracies. Els abusos s'hi in- 
troduiren aviat. Els de Corint foren 
quatre: fer grups de parents i amics; no 
posar-ho tot en comú, ans cada grup 
consumir les seves provisions, go que 
establia una diferéncia molestosa entre 
rics i pobres; no esperar-se a ésser-hi 
tots; fer alguns d'ells excessos en la 
beguda. Sant Pau, de moment, només 
dóna dues disposicions (v. 33-34): que 
s'esperin els uns als altres i que si algú 
té fam (ino pot esperar), que mengi a 
casa. El restant ho deixa per compon- 
dre a la seva vinguda. 

17. — Áquestes coses. El pronom grec 
τοῦτο es refereix — segons l'opinió més 
seguida — al contingut dels versets an- 
teriors. 
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ἐκκλησία ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 19 δεῖ 

γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα [καὶ] οἵ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται 

ἐν ὑμῖν. ΞΟΣυνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν 
m PE a 21 au A > m 2 re 

δεῖπνον φαγεῖν ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖτινον προλαμβάνει ἐν τῷ 

φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾶ, ὃς δὲ μεθύει. “un γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε 

εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ 
r y El ” 2 € m ., 2 A - a] . 2 1 καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας ; τί εἴπω ὑμῖν ; ἐπαινέσω ὑμᾶς ; Ev τούτῳ 

οὐκ ἐπαινῶ. 

29 ᾿Εγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὃ 

κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ A παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον "kai εὐχαριστή- 

σας ἔκλασεν καὶ εἶπεν: τοῦτό μού ἔστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν [κλώ- 

μενον]: τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 3“ὃὥσαύτως καὶ τὸ 

ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων’ τοῦτο τὸ ποτήριον ἧ καινὴ διαθή- 

κη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι: τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν 

ἐμὴν ἀνάμνησιν. “ὁδσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ 

ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ. 

21 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίη τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, 

ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. 3ὃ δοκιμαζέτω 

δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτη- 

ρίου πινέτω: 26 γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσϑίει καὶ πίνει 

μὴ διακρίνων τὸ σῶμα. 

19 om. ey υμιν 19 D*FGe Cypr υρ} tva] + χαὶι BD* 37 αἱ. e Ambrosiast vg || 20 om. ouv D*FGe || 
22 εἐπαινεσω] ἐπαινω BFG lat || 24 εἰπεν] + λαβετε payere KLP al. sy | χλωμ.}] Opurrropevov D* 
(Cypr fug), om. N*YABC* 17 al. || 25 óm. ὁσάκις env Tvn TE 37. 43 al. (A) || 26 ποτ.] + touto EKLP 
al. sy || 27 apt.] + toutov KLP al. || xa: πινὴ 4 39 al. sy|| 29 Tivwv] + avagiws DEFGKLP al. 
lat sy || fin.] + του χυριου DEFGKLP sy vg 

20. — El sopar del Senyor. Segons 
Sant Agustí 1 Sant Tomás, cal referir 
aquesta expressió al banquet eucaristic. 
Segons Sant Crisóstom i molts altres 
comentadors, designa l'agape. Molts 
dels moderns exegetes — Corneli a Lá- 
pide, Cornely, Fillion — són de parer 
que la dita expressió pot designar en- 
sems la cena eucarística i els agapes 
que l'acompanyaven. 

23. — Devem a la circumstáncia his- 
tórica explicada en els vv. anteriors 
Pexposició detallada que ens fa aquí 
Apóstol de la institució de 1'Eucaris- 
tia. Comenca indicant la font de les 
seves informacions: el mateix Jesu- 
crist. Després dóna la circumstáncia del 
temps, molt important: la nit abans de 

la passió, després de donar gracies, fos 
per tal de fizar més l'escena en l'ánim 
dels neófits, fos—més probablement— 
per tal de posar l'Eucaristia en relació 
directa amb la mort del Senyor. 

24. —La fórmula, en la seva part 
essencial, coincideix amb les dels si- 
nóptics. El pronom neutre aíxo (τοῦτο) 
és la clau del sentit. Si hagués dit 
aquest, el sentit hauria estat un impos- 
sible, perque hauria designat la identi- 
tat simultania de dues natures en un 
mateix individu: aquest pa és el meu 
cos, O una tautologia estulta : aquest cos 
és el meu cos. Dient aixo, vol dir: 
Aquesta cosa, la natura de la qual en- 
cara no he designat, és el meu cos, 
encara que tingui les aparences del pa. 
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ajuntar-vos a l'església, hi ha entre vosaltres divisions, i en part ho crec, 

car fins i tot cal que hi hagi bándols entre vosaltres, per tal que entre 

vosaltres els provats es manifestin. ὅθ πη ajuntar-vos, doncs, vosaltres 

tots ensems, aixó no és pas menjar el sopar del Senyor. *Perqué en 

Vápat, cadascú s'avanca a prendre el seu sopar, i Pun passa fam, i Paltre 

s'embriaga. ¿És que no teniu cases per a menjar i beure? ¿O menys- 

preeu lPesglésia de Déu, i avergonyiu els qui no en tenen? ¿Qué us 

diré? ¿Us lloaré? En αἰχὸ no us lloo. 

23 Car jo vaig rebre del Senyor el que aixi mateix us he tramés, que el 

Senyor Jesús, la nit en qué era trait, prengué pa **i, havent donat grácies, 

el parti i digué: Aixó és el meu cos, el que és partit per a vosaltres: feu 

aixó en recordanca meva. 251 igualment també el calze després de sopar, 

dient: Aquest calze és la meva alianca en la meva sang; feu aixo, cada 

vegada que el beureu, en recordancga meva. *6Perqué cada vegada que 

menjareu el pa i beureu el calze, anunciareu la mort del Senyor, fins que 

ell vindráa. * Talment que, qualsevol que mengi el pa o begui el calze 

del Senyor indignament, és reu del cos i de la sang del Senyor. *8Pro- 

vi's, doncs, cadascú ell mateix, i aixi mengi del pa i begui del calze. 

39 Perqué qui el menja i el beu, no distingint el cos, menja i beu la seva 

própia sentencia. 

19, Mt. x, 34; xvi, 7; Lc. 11, 35; 1 lo. n, 19. 22, lac. 11, 6. 2385., Mt. xxvr, 26 ss.; Mc. χιν; 22 ss.; 1.05 
XXI, 175s. 29,Ex.xxIv,8. 26, Mt. xxtv, 42; xxv1, 64; lo. x1v,3. 27, Sup. x, 16; lo. vi, 58. 
28, II Cor. x1u11, 5; Gal. vr, 4. 

Aixo, de fet, indica directament la subs- 
tancia, prescindint dels accidents no 
esmentats. Es expressa la identitat en- 
tre subjecte i predicat i seria contra tot 
ús biblic i profá de fer-li voler dir sig- 
nifica. Així ho reconeixen avui tots els 
exegetes, adhuc protestantsi racionalis- 
tes. El meu cos no pot significar el 
simbol del meu cos, perque, ultra no 
veure's cap fonament natural d'aquest 
simbolisme, no tindria cap sentit que el 
simbol del cos de Jesús fos lliurat per 
nosaltres i que qui mengés el pa indig- 
nament fos culpable del simbol del cos. 
El mateix cal dir de la sang. — Que és 
bartit. La Vg. diu: que sera lliurat. 

25. —En la fórmula de la consagra- 
ció del vi hi ha dues metonímies: luna 
pren el continent pel contingut (el calze 
per la sang), Paltra, lefecte per la causa 
(la nova alianga per la sang de Crist 
que la conclou i segella). La primera 

és d'ús molt corrent, i d'altra part, no 
retenint-se el neutre aíxo (τοῦτο τὸ πο- 
τήριον vol dir aquest calze), s'havia de 
recórrer a la metonímia per no dir: 
aquest vi és la meva sang, de sentit im- 
possible. Ara s'interpreta planament 
aixi: El contingut d'aquest calze (de 
natura encara no expressada) és la 
meva sang (determinació de la natura). 
La segona metonímia no és tan usual, 
peró s'explica bé pel context. El con- 
tingut de la copa no podent ésser 
Palianca mateixa, no hi cap altra inter- 
pretació que la sang que conclou i se- 
gella lP'alianca. Altrament, el paraHe- 
lisme de les dues consagracions i 
PaHusió al relat de l'Exode («Heus ací 

- la sang de Palianca»: Ex. XXIV, 8) lle- 
ven tot dubte possible. 

26. — Els verbs que en aquest verset 
es troben en present apareixen en futur 
en el text llatí de la Vg. 
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30 Alá τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται 

ikavol. lei δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα: Ξ κρινόμενοι 

δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. 

38 ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἷς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 

Τὰ δὲ tel τις πεινᾶ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. 

λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι. 

3. DE CHARISMATIBVS IN GENERE 

COMA 
ἀγνοεῖν. 

: Περὶ 

Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν 

δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς 

ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. διὸ γνωρίζω ὕμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ 

λαλῶν λέγει: ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται eimelv: κύριος 

᾿Ιησοῦς, el μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. Ἅ4Διαιράσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ 
9 Ἁ δὲ αὐτὸ πνεῦμα: ὅ καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἶσιν, καὶ ὃ αὐτὸς κύριος. 

δ καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὃ δὲ αὐτὸς θεὸς ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα 

ἐν πᾶσιν. 

συμφέρον. 

δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 9 ἑτέρῳ δὲ πίστις Ev τῷ αὐτῷ 

Ἰξκάστῳ δὲ δίδοται ἣ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ 

8% μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ 

τινεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι, 109 ἄλλῳ δὲ 

ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμά- 

τῶν, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν: 1: πάντα δὲ 

ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδία ἑκάστῳ καθὼς 

βούλεται. 

31 δὲ] yap CKLP al. sy |] 34 εἰ + de ΕΚΙΡ al. sy | XUL. 1 ) αγν αδελῳ. D'EFG vg || 2 om. ote 
FerGerd e sy, om. οτι Κι. 23 al. Aug || apuva] ἀμορφα FerG |} 3 om. λαλωὼν DEFErG || tnoovy... 
χυριον incovv DEGKLP al. ¡| 9 evt] autw NDEFGKLP al. || 10 evepyera δυναμεως DEFG || óta- 
χρισις NCD*FGP al. vg || 11 om. tóta D*FG e vg sy? 

30. — Molts malalts i molts frévols. 
Aquests dos adjectius són gairebé sino- 
nims, tant en el text grec com en el 
llati. 

Molts dormen. Eufemisme sovint em- 
prat en el N. T. per a designar la 
mort. 

1. — Dons espirituals. 
és sobreentés en el text. 

3. — Ningú no pot dir: Senyor, Jesús, 
sino en Esperit Sant. La confessió de la 
divinitat de Jesús és proclamada criteri 
de legitimitat dels carismes. La deno- 

El mot dons 

minació absoluta de Senyor (Κύριος 
sense apositiu) era ja en la versió dels 
LXX distintiva de Déu. 

4-6. — Els carismes, en aquest text, 
a més de les dues categories segúents, 
comprenen especialment totes les grá- 
cies gratis datas, lenumeració de les 
quals segueix en els versets segúents ; 
els ministeris designen els dons espiri- 
tuals relacionats amb el servei de 1 Ἐ5- 
glésia, 1 són atribuits a Crist (el Senyor) 
en tant que Cap d'ella sempre vivent; 
les operacions són obres en qué es ma- 



PRIMERA ALS CORINTIS - XI, 20 ΧΙ, 11 30 

30 Per aixó hi ha entre vosaltres molts malalts i molts frévols, i molts 

dormen. ὃ: Peró si ens judicáavem nosaltres mateixos, no seriem judicats. 

92 Peró essent judicats pel Senyor, som castigats, per tal que no siguem 

condemnats amb el món. *%Aixi, doncs, germans, quan us ajunteu a 

menjar, espereu-vos els uns als altres. Si algú té fam, mengi a casa, 

per tal que no us ajunteu per a la condemnació. Les altres coses, les or- 

denaré quan vindré. 

3. DELS CARISMES EN GENERAL 

(C. χη 
sigueu en ignoráncia. 

1] pertocant als dons espirituals, no vull, germans, que 

2Sabeu que quan éreu gentils, tal com us con- 

duien, éreu foraviats envers les idoles mudes. Per aixó us faig saber 

que ningú no diu, parlant en Pesperit de Déu: Anatema, Jesús; i ningú 

no pot dir: Senyor, Jesús, sinó en Esperit Sant. “Hi ha verament distri- 

bucions de carismes, peró l'Esperit, el mateix; %i hi ha distribucions de 

ministeris, peró el Senyor, el mateix; δὶ hi ha distribucions d'operacions, 

peró un mateix el Déu que obra tota cosa en tots. 71 a cadascú es dóna 

8 Perqué a P'un es dóna per 

PEsperit paraula de saviesa; a Paltre, paraula de ciéncia, segons el ma- 

ten Esperit, a Paltre, fe, en el mateix Esperit; a Paltre grácies de 

la manifestació de 1'Esperit per al que convé. 

guariments, en Púnic Esperit; 1%a Paltre, operacions de miracles; a 

Paltre, profecia; a Paltre, discerniments d'esperits; a Paltre, diversitats de 

llengúes; a Paltre, interpretació de llengúes, *peró totes aquestes coses 

obra Púnic i el mateix Esperit, repartint particularment a cadascú tal 

com vol. 

31, Ps. xxx1, 5. 3, Mc. 1x, 39; 1lo. 1v, 25. 4, Rom. x11,6. 11, Rom. x11, 3, 6; Eph. 1v, 7. 

nifesta el poder (guaricions, do de mi- 
racles, etc.) 1 per aixó mateix són 
atribuides al Pare, la persona del qual 
Sant Pau anomena molt sovint amb la 
paraula Déu sense cap aposició. Tots 
aquests carismes són comunicats als 
fidels per 1'Esperit Sant que habita en 
ells com en altres tants temples. 

5. — De ministeris. Áixó és, de fun- 
cions eclesiástiques, tals com l'aposto- 
lat, el sacerdoci, el diaconat, etc. 

8. — Remarquem l'ús de les diverses 

preposicions per, segons, en, per ta. 
d'expressar més bé la manera com els 
dons 1 carismes depenen de l”Esperit 
Sant. 

10. — Profecia. Aquesta paraula té 
dos significats distints en el Nou Tes- 
tament. Tan aviat es refereix a la pre- 
dicció de l'esdevenidor, com a la ma- 
nifestació feta amb termes emotius de 
certes veritats que han estat inspirades 
o revelades, peró no tenen res a veure 
amb l'esdevenidor. 
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12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ 

μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἔστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὃ Χριστός: 

16 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἥμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, 

εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε “ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύϑεροι. καὶ πάντες 

ἕν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. “καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ 

πολλὰ. 15 ἐὰν εἴπῃ ὃ πούς: ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώμα- 

τος, οὐ παρὰ τοῦτο οὖκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 16 καὶ ἐὰν εἴπη τὸ οὖς" 

ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 

ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. Mel ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἣ ἀκοή; el 

ὅλον ἀκοή, ποῦ ἣ ὄσφρησις ; 18 νυνὶ δὲ ὃ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἕν ἕκαστον 

αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν. 19 εἰ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, 

τοῦ τὸ σῶμα; v0v δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 31} οὐ δύναται δὲ 

ὃ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί: χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἣ κεφαλὴ 
3 τοῖς ποσίν: χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω: 23 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα 

μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, kai ἃ δο- 

κοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περι- 

τίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει, Ta 

δὲ εὐσχήμονα ἣμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὃ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, 

τῷ ὑὕστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν, iva μὴ A σχίσμα ἐν τῷ 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη. “δ καὶ εἴτε 

τιάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη: εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, 

συνχαίρει πάντα τὰ μέλη. 

2 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 38 Καὶ oc μὲν 

ἔθετο ὃ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησία πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 

τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἄντι- 

12 σωματος] + του ενος DE αἱ. || 13 παντ. 25] + εἰς ΕΚ al. || πνευμα] ropa 134. 139 al. || 24 
εχει) + τιμης DEF8SrGer sy? || ὑστερουντι DEFGKL al. || 25 σχισματα ND*FGL αἱ. || 26 ette 1%] ει 
τι BFGe ug sy* || 27 μερους] μελους D*ef ug syh || 28 om. ἐπειτα 29 DEFG Hil Ambr 

12. — Comenga aquí una bella ale- 
goria manllevada al cos huma i evoca- 
dora d'alguns fragments de célebres es- 
criptors antics, com és ara M. Agrippa 
(vegeu Tit. Livi, II, 32), Séneca (De ira 
MH, 31) i Marc Aureli (1, 1,1 VII, 13). 

12-27. —La diversitat de membres 
del Crist social que és l'Església no de- 
riva del fet d'ésser cristianms, car en 
aquest sentit tots són iguals, ni de les 
diferéncies naturals, que sota el punt 
de vista religiós no compten. Sant Pau 
la fa derivar en aquest text dels dons 
gratuits atorgats per l'Esperit Sant als 

fidels per al bé comú de l'Església : 
apostolat, profecia, llenguatge de sa- 
viesa O de ciéncia, discerniment dels 
esperits, poder de fer curacions, de fer 
miracles, aptitud per a governar, so- 
córrer els pobres, consolar els afligits. 
Es podria també aplicar als graus de la 
jerarquia ordinaria, i adhuc potser a les 
diferéencies de santedat. D'aquesta doc- 
trina dogmática del cos mistic del Crist, 
Sant Pau en fa derivar els deures recí- 
procs de caritat i solidaritat amb l'obli- 
gació de cadascun dels membres de 
colaborar al bé general. 



PRIMERA ALS CORINTIS - XII, 12-28 31 

12 Perqué talment com el cos és un i té molts membres, peró tots els 

membres del cos, essent molts, són un sol cos, aixi també el Crist. 

13 Perque en un sol esperit per a un sol cos hem estat batejats tots nosal- 

tres, tant jueus com grecs, tant esclaus com lliures, 1 tots del mateix 

Esperit hem estat abeurats. 1*Perqué el cos no és un sol membre, sinó 

molts. 1%Si el peu deia: Com que no sóc má, no sóc del cos, no 

per aixó no és del cos. 19] si Porella deia: Com que no sóc ull, no sóc 

del cos, no per aixó no és del cos. "Si tot el cos és ull, ¿on és 

Poida?; si tot oida, ¿on és Polfacte? 18Peró ara Déu ha colocat els 

membres, cadascun d'ells en el cos, tal com ha volgut. 1931 si tots fossin 

un sol membre, ¿on fóra el cos? *%Ara, peró, són molts membres, és 

21 No pot pas lull dir a la ma: No em fas 

22 Ans els 

membres del cos que semblen ésser més febles són molt més necessaris, 

veritat, peró un sol el cos. 

cap falta; ni tampoc el cap als peus: No em feu cap falta. 

251 als que creiem ésser més innobles, els donem més gran honor, i les 

nostres vergonyes tenen major decor. **Peró els nostres membres ho- 

nestos no en tenen necessitat, ans Déu ha conjuminat el cos, donant major 

honor al que en té major fretura, a ἢ que no hi hagi cisma en el cos, 

ans els membres passin ánsia tots alhora els uns pels altres. 3261 si un 

membre pateix, pateixen amb ell tots els membres; i si és glorificat un 

membre, s'alegren amb ell tots els membres. 

21 Doncs vosaltres sou cos de Crist, i un per un, membres. “la uns 

posa Déu en Pesglésia primerament apóstols, segonament profetes, terca- 

ment doctors, després virtuts, després gracies de curacions, de socorsos, 

12, Sup. vr, 15; Rom. xI, 45. 
28, Eph. 1v, 11. 

12.—No el Crist individual, sinó el 
coHectiu, el Crist mistic format per tots 
els creients en ell. En aquest cas, no 
es pren el Crist com a cap del cos de 
PEsglésia, sinó que Crist 1 Església 
junts formen el cos vivificat per 1Es- 
perit Sant. 

13. — Descripció del cos miístic de 
Jesucrist. El baptisme incorpora els 
neófits a un sol cos social informat 
per un sol Esperit, pero després, la in- 
fusió individual de 1'Esperit per τ]ὰ 
de la Confirmació completa la incor- 
poració al Crist. Fa pensar sobretot en 
una aHusió a la Confirmació el verb 
ἐποτίσθημεν en aorist, que no significa 

13, Gal. 111, 28; lo. vir, 37, 39». 27, Sup. vi, 15; Rom. ΧΙ, 4.5. 

un estat permanent, ni una acció repe- 
tida sovint, sinó un ritu transitori. 

19. —L'Apostol empra aquí l'argu- 
mentació que els escolástics anomenen 
per o ad absurdum. 

24. — Ha conjuminat. Literalment: 
Ha barrejat alhora. 

27. —Í un per un, membres. Vg.: 
«et membra de membro ». 

28-30. —Per una figura gramatical 
anomenada epanalepsi o repetició, l'A- 
postol reprén aquí la idea del verset an- 
terior i l'enuncia en forma interrogativa 
per donar més vigor a la frase. 

28. — Doctors. Com ho indica el 
nom, aquests estaven encarregats d'en- 
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λήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. pun πάντες ἀπόστολοι; μὴ 

πάντες προφῆται; μὴ τιάντες διδάσκαλοι; 0 μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ 

τιάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν ; 

μὴ πάντες διερμηνεύουσιν ; 5! ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. 

4. DE EXCELLENTIA CARITATIS 

Kal ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν δδὸν ὑμῖν δείκνυμι. (EC. ΠΕ AA 

ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 

γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 3 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν 

καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ¿dv ἔχω πᾶσαν 

τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἶμι. ὅκαὶ 

ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα 

καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 

4 Ἢ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἧ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, [ἢ ἀγάπη] 

od περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, 

οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, ὅ οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγ- 

χαίρει δὲ τῇ ἀληθεία’ ἵπάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, 

τιάντα ὑπομένει. 

8H ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει" 

ται εἴτε γλῶσσαι, παύσονται" 

μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν' 

τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. 

ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος" 

ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 

αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον" 

εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 

εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσον- 

9 ἐκ 

10 ótav δὲ ἔλθη 

1 ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν 

ὅτε δὲ γέγονα 

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν 

ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, 

31 χρεισσονα DEFGKL al. vg||om. χαὶ FGde sy? || ΧΠῚ. 3 χαύχησωμαι NAB 17 al. Ephr (cf. 
Hier) || 4 om. y ayar. 39 B 17 al. fug || 5 ta] to μὴ B Clem||8 προφήτεια χαταργηθησεται B || 
γνωσις χαταργηθήσεται BD*KL(P) || 10 τέλειον] + τοτε ΚΙ, αἱ. sy ἢ 11 om. de N*ABD* al. Hil || 12 
εσοπτ.] + χαι LP al. 

senyar, no a la manera dels profetes, 
sinó més aviat com a mestres, per bé 
que ajudats de 1'Esperit Sant. 

. De diversitats de llengúes. Vg. afe- 
geix: d'interpretacions de llengúes. 

30. — Interpreten? Hom sobreentén: 
llengúes. 

31. — Després d'haver reptat els co- 
rintis per haver cercat de tenir els caris- 
mes més vistents, els exhorta a desitjar 

les grácies més grans, per bé que no 
facin tant de brogit. Aixi és introduit 
el capitol segúent, elogi de la caritat 
que qualsevol comentari deslluiria. El 
millor que pot fer el lector és rellegir-lo 
sovint amb atenció 1 calma fins a apren- 
dre de memoria. 

3. — Tots els meus béns. Segons Vg.: 
«tots el meus béns en aliment dels po- 
bres.» 
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de governaments, de diversitats de llengúes. *¿Són, per cas, tots após- 

tols? ¿O tots profetes? ¿O tots doctors? ὅς Ο tots virtuts? 

¿O tots parlen llengúes? ¿O 

¿Tenen, 

per ventura, tots grácies de curacions? 

tots interpreten? *! Aspireu, doncs, a les grácies més altes. 

4. —HEXCELLENCIA DE LA CARITAT 

Peró encara us ensenyo un cami més excellent. (C. XII.) *Si parlava 

les llengúes dels homes i dels angels, peró no tingués caritat, seria un 

bronze sonant o un cimbal retrunyent. *1 si tenia profecia i sabia tots 

els misteris i tota la ciéncia, i si tenia tota la fe, talment que traslladés 

les muntanyes, peró no tingués caritat, no sóc res. *I si distribuía tots 

els meus béns entre els pobres, i si donava el meu cos a ésser cremat, 

peró no tingués caritat, no em fa cap profit. 

41 4 caritat és pacient, és benigna, no enveja, no presum, no sober- 

gueja, ¿no és ofenosa, no cerca el seu interés, no s'irrita, no imputa res a 

mal, $no li abelleix la injusticia, ans es complau en la veritat; “tot ho 

excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. 

8La caritat no cau mai; tant que siguin, peró, profecies, s'acabaran; 

com que siguin llengúes, cessaran; com ciéncia, finirá. Perque és en 

part que coneixem i és en part que profetitzem; *%peró quan arribara el 

que és acomplert, el que és en part passará. 11 Quan jo era infant, par- 

lava com infant, jutjava com infant, discorria com infant; peró quan vaig 

12 Ara talment 

mirem per espill en enigma, peró llavors cara a cara; ara conec en part, 

esdevenir baró, em vaig deseixir de les coses d'infant. 

JA ME αν τὸ. ΣΦ, ROI, XII, 8 95. 
PE x, 12. 3, Sap. x, 243: Phil. 11, 4. 

5. — No és ofenosa. Aixó és, no és 
desdenyosa, menyspreant els serveis, 
per modestos que siguin, que el prois- 
me pugui prestar-li. 

7. — Tot ho excusa. Áixó és, excusa 
tant com pot els defectes del proisme. 
Aquest és també el sentit de la Vg., 
que empra el verb sofrir o tolerar. 

Tol ho creu, tot ho espera. No es 
refereix a la fe i esperanca en Déu, 
sinó en el proisme. Vol dir, doncs, 
que la caritat no sent la desconfianca 
ni la sospita. 

12. —Per espill. Corint era alesho- 
res célebre pels miralls metáHics que 

2, Inf. xiv, 3 ss.; Mt. xvit, 20. 
12, Sup. vin, 3. 

3, Rom. x11, 20; Ilo. 111, 16 s. 

s'hi fabricaven. Tanmateix, el millor 
mirall no fa més que mostrar una imat- 
ge en tot cas inexacta. 

Per espill en enigma. L*espill dels an- 
tics (ἔσοπτρον) era un mirall metaHic 
que donava una imatge confusa: aixi 
per espill 1 en enigma vénen a significar 
el mateix: confusament. A aquest co- 
neixement imperfet, Sant Pau oposa la 
visió directa de l'altra vida que donará 
un coneixement perfecte (significat pro- 
pi del verb compost επιγιγνώσκω) del 
mateix ordre intuitiu, bé que no com- 
prensiu, que el que Déu té de nosal- 
tres des de tota lP'eternitat. 
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τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 1ϑνυνὶ δὲ μένει πίστις, 

ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα’ μείζων δὲ τούτων ἧ ἀγάπη. 

$. DE PROPHETIA ET DONO LINGVARVM IN SPECIE 

(α. χιν.) 
λον δὲ ἵνα προφητεύητε. 

1 Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλ-- 

25 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ 

35 δὲ 

τιροφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυ- 

θίαν. 

οἰκοδομεῖ. 

ἀλλὰ τῷ θεῷ: οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια᾽ 

4 δ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ: ὃ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν 

δθέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα 

μείζων δὲ ὃ προφητεύων ἢ ὃ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτός εἶ 

6v0v δὲ, ἀδελφοί, ἐὰν 

ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω 

προφητεύητε᾽ 

pr Siepunveún, ἵνα ἣ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβη. 

ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητεία ἢ ἐν διδαχῇ ; ὅμως τὰ 

ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ¿av διαστολὴν τοῖς 

φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον ; 

8kal γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς 

τιόλεμον ; 

ϑ Οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς 

γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ; ἔσεσθε γὰρ sic ἀέρα λαλοῦντες. 19το- 

σαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἶσιν Ev κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον: 1: ἐὰν 

12 χαθως 401] + εγὼ FerGde Cypr || XIV. 2 γλώσσαις DEFG al. || 3 inc. εἰ γὰρ οπροφ. FGde 
vgll4 γλωσσαις DE al. || exxh.] + θεου FerG || 5 ext. y o διερμηνευων FG ||7 τοις φθ.] φθογγου 
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13. — És doctrina molt caracteristica 
de Sant Pau que Paltra vida és a aques- 
ta el que l'edat madura és ala infancia. 
A Paltra vida cessaran tots els caris- 
mes, O grácies d'edificació externa (do 
de profecies, de llengúes, de saviesa) 1 
fins les dues virtuts teologals própies 
de l'estat de via: fe iesperanca. Només 
la caritat vencerá la mort per viure 
eternament. La fe será substituida per 
la visió, l'esperanca per la possessió, 
pero la caritat, perfecta com és, no té 
substitut possible. 

Ara, doncs. El nunc de la Vg. com- 
porta un doble sentit: l'adverbial, que 
és el que nosaltres preferim, 1 l'adver- 
satiu, tan familiar a Sant Pau. 

1. — Després de Velogi de la caritat, 
Sant Pau fa el del do de profecia per 
damunt del de llengúes. 

Perseguiu. Per tractar-se d'una virtut 
tan necessária com la caritat, 1* Apóstol 
empra aqui el verb perseguir, més enér- 
gic 1 expressiu que l'emprat per la Vg. 
2.—El do de llengúes consistia a 

orar illoar Déu en diverses llengúes, 
adhuc desconegudes del qui parlava. Si 
no hi havia intérpret, no l'entenia nin- 
gú, ni ell mateix. Parlava, doncs, a 
Déu i deia misteris mogut per 1Esperit. 
Servia per a fer comprendre la univer- 
salitat de l1'Evangeli 1 la unitat cató- 
lica. 

No escolta. Aquest verb significa aqui 
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peró llavors coneixeré perfectament, tal com he estat conegut. Ara, 

doncs, resten fe, esperanca i caritat: aquestes tres coses; peró la major 

d”elles, la caritat. 

5. DELS DONS DE PROFECIA 1 DE LLENGUES 

(C. XIV.) *Perseguiu la caritat; i anheleu els dons espirituals, pero 

sobretot el de profetitzar. ?Perqué el qui parla en llengua, no parla als 

homes, sinó a Déu, puix que ningú no escolta, ans en esperit diu miste- 

ris. *Pero el qui profetitza parla als homes edificació i exhortació i conso- 

lació. *El qui parla en llengua s'edifica ell mateix, peró el qui pro- 

fetitza edifica l'església. Jo ja vull que tots vosaltres parleu en llengúes, 

peró més encara que profetitzeu, perqué més gran és qui profetitza que 

qui parla en llengúes, si no és que interpreti, per tal que prengui edificació 

Pesglésia. €Peró ara, germans, si vinc a vosaltres parlant en llengúes, 

¿de quin profit us seré, llevat que us parli o amb revelació, o amb cién- 

cia, o amb profecia, o amb doctrina? “Ádhuc les coses inanimades que 

fan un so, sigui flauta, sigui citara, si no posen diferencia entre els sons, 

¿com es coneixerá el que és tocat amb flauta o el que ho és amb ci- 

tara? *Perqué si la trompeta fa una tonada confusa, ¿qui s'aparellara al 

combat ? 

9 Aixi també vosaltres, si per mitja de la llengua no doneu un enraona- 

ment ben distint, ¿com se sabrá el que parleu? Car sereu com qui parla 

a Paire. %Tantes n'hi ha al món, com s'escaigui, de maneres de llen- 
1, Sup. xn, 31. 5, Nm. xr, 29. 

comprendre, segons remarquen els exe- 
getes. 

3.—El do de profecia consistia a 
comunicar als altres paraules d'edifica- 
ció, d'exhortació i de consol que Déu 
comunicava al profeta. "També li co- 
municava interpretacions de les Sagra- 
des Escriptures. No incloia essencial- 
ment la predicció de coses futures. 

5. — Si no és que interpreti. Si no hi 
ha interpretació de les coses dites en 
llengua estranya, lPesglésia no en pot 
haver cap edificació. 

6. — Sense els altres dons, el de llen- 
gúes sol no pot ésser profitós als altres. 
7-8. — No sense certa ironia, Sant 

Pau compara l'afavorit amb el do de 
lengúes amb un instrument musical 

6, Sup. x11, 6. 8, Nm.x, 9. 

que fa una tonada de sentit desconegut. 
Perqué la trompeta cridi al combat, cal 
que toqui la tonada convinguda per a 
aquest ἢ. 

7. — Sigut flauta, sigui citara. Aquests 
instruments eren molt usats aleshores, 
tant en la vida civil com en la religiosa. 

8. —La trompeta. Als instruments 
pacifics ja esmentats afegeix l'instru- 
ment béHic per excelencia. 

9. —Per mitja de la llengua. Aixo és, 
del do de llengúes. 

Parla a Paíre. Parlar a Vaire era un 
proverbi que significava un so confós, 
que es perd en l'aire. 

10. — Aqui i a Col. 1, 6 11 Tim. VI, 
7 κόσμος significa el món en sentit 
d'estatge de l'home. ν 
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οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ 

ὃ λαλῶν ¿v ἐμοὶ βάρβαρος. 1ξΞοὕτως καὶ ὑὕμεϊς, ἐπεὶ ζηλωταί ἔστε 

πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισ- 

ezúnte. “Ai ὃ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύη. 1:ἐὰν 

γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὃ δὲ νοῦς μου 

ἄκαρπός ἐστιν. 15 τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξο-- 

μαι δὲ καὶ τῷ νοΐ: ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 16 ἐπεὶ 

ἐὰν εὐλογῆς πνεύματι, ὃ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ 

ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν: Mod μὲν γὰρ 

καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽’ ὃ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 18 εὐχαριστῶ τῷ 

θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ: 19 ἀλλ᾽ ἐν ἐκκλησία θέλω 

πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους 

λόγους ἐν γλώσσῃ. 

Ξ0᾽ Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακία νηπιάζετε, 

ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. “Liv τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι «ἐν ἕτε- 

ρογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ 

οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.» dote αἵ γλῶσσαι εἷς 

σημεῖόν εἶσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, Y δὲ προφητεία 

οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 25 ᾽Εὰν οὖν συνέλθη Ñ ἐκκλη- 

σία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ 

ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; ¿dv δὲ πάντες προφη- 

τεύωσιν, εἰσέλθη δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, 

ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 35 τὰ κρυττὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνε- 

14 om. γὰρ ΒΕΕΤΟ αἱ. arm|| 16 ey πνευμ. BDEP al. || 17 εταιρος FerGer sy? || 18 θεω] + μου K 
L al. || yhwaor, NADEFG al. vg ! hahwv ΚΙ, al. || 19 δια του voos μου KL al, de || 21 ετερων] ετε- 
pots DEFGKLP al. lat || ουὃ ovt.] οὐδέπω FerG ε|} 25 imc. χαι ονυτὼ Ta xp. ΚΙ, al. syh 

10-11. — Un altre argument del ma- 
teix. Al món hi ha moltes llengúes, 
tantes com siguin, i totes tenen els sons 
articulats per a donar un sentit. Peró 
si jo no comprenc aquest sentit, seré 
bárbar per al qui parlara amb mi, 1 jo 
per a ell. 

11. — Un barbar. Primitivament, 
amb el mot barbar era designat el 
poble o lP'individu que parlava una llen- 
gua estrangera. 

14. — Si prego en llengua... Si 
prego, en exercici del do de glosso- 
lália, en llengua desconeguda, ni que 
Pesperit pregui, l'enteniment, no ente- 
nent res, resta sense fruit. —El meu espe- 
rít, Cal donar a aquesta paraula un sentit 

afectiu, com si diguéssim : el meu cor. 
16.—Simple particular. El mot ἰδιώ- 

της, que la Vg. tradueix literalment per 
idiota, no significa ací l' home ignorant 
o illetrat, com alguns volen, sinó l'ho- 
me que no exerceix cap funció o minis- 
teri públic. 

Com dira Pamén. Per Sant Justi, 
Apolog., 1, 65, sabem que la primitiva 
Església havia pres de la Sinagoga el 
costum de respondre amén (aixi sigui) 
a Poració del sacerdot, i en el nostre 
cas, del glossólal, que en aquell mo- 
ment actuava de president. Aquesta 
resposta esdevenia impossible quan els 
simples fidels no entenien el que deia 
el glossólal. 
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gúes, i no n'hi ha cap sense sentit. 1 Doncs si jo no conec el valor de la 

paraula, seré un bárbar per al qui parla i el qui parla será per a mi bárbar. 

12 Aixi també vosaltres, puix que sou dalerosos de dons espirituals, 

cerqueu d'abundar-ne per a edificació de lesglésia, 151 per aixó el 

qui parla en llengua, pregui per interpretar-la. '*Perqué si prego en 

llengua, el meu esperit prega, peró el meu enteniment és sense fruit. 

Y Doncs qué? Pregaré amb lP'esperit, peró també pregaré amb Penteni- 

ment; salmejaré amb l'esperit, peró també salmejaré amb P'enteniment, 

16 Per tal com, si tu beneeixes amb lesperit, el qui ocupa el lloc de simple 

particular, ¿com dirá Pamén damunt la teva acció de grácies? Puix que 

no sap el que dius. * Car tu, cert, bellament dónes gracies, peró Paltre 

no s'edifica. Jo dono grácies a Déu que més que tots vosaltres parlo 

en llengúes. **Peró en Pesglésia més m'estimo dir cinc paraules amb 

el meu enteniment per alligonar els altres que deu mil paraules en llengúes. 

20 Germans, no sigueu infants en el seny, ans feu-vos com infants en la 

malicia, peró en el seny, sigueu perfectes. 31 És escrit en la llei que «en 

altres llengúes i amb altres llavis parlaré a aquest poble, i ni aixi no m'es- 

coltaran, diu el Senyor.» *Aixi és que les llengúes són per a senyal 

no per als fidels, sinó per als infidels, peró la profecia no és per als infi- 

dels, sinó per als fidels. 3551, doncs, tota l'església s'ajunta ensems i tots 

parlen en llengúes, i entren indoctes o infidels, ¿no diran que bogegeu? 

24 Pero si tots profetitzen i entra algun indocte o infidel, per tots és con- 

vencut, per tots és judicat. 

15, Eph. v, 19. 16, Il Esdr. vin, 6. 
205 Zac YI; 233 15. XEV, 145 11 Par. vi, 18. 

19. — Cinc paraules... deu mil parau- 
les. Els nombres concrets cinc 1 deu 
mil expressen respectivament un nom- 
bre reduit i un nombre gran. Els lla- 
tins empraven preferentment el cardi- 
nal sis-cents, sexcenta, per expressar un 
nombre important. 

Alliconar. Traduim aixi el mot ka- 
τηχεῖν d'on prové el verb categuitzar. 
20. — Estimar excessivament el do 

de llengúes 1 voler-lo ostentar seria 
propi d'un seny pueril. Ino és en el 
seny, sinó en la malicia que hem d'és- 
ser infants. 

21. —Déu havia amenacat Israel 
incrédul de parlar-li en llengua estra- 
nya, com a cástig de no voler-lo es- 
coltar (Is. XXVIII, 11 s.). Amb aixó 

6 = NOU TESTAMENT, XIV 

20, Mt. xvi, 3; Eph. 1v, 14. 

25 Els secrets del seu cor es fan palesos, i 

21, Is. xxvmr, 115. 23, Act. 11, 13. 

vol dir Sant Pau que no cal gloriejar-se 
tant d'un privilegi amenacat com un 
cástig a la infidelitat. 

22. —En canvi, el do de profecia és 
un senyal de Déu per a utilitat dels fi- 
dels, d'on ressurt la seva superioritat. 

23-26. —Encara un altre argument. 
El do de llengúes, usat sense ordre, 
pot fer semblar ridícula l'església als 
ulls dels gentils o dels catecúmens 
(aquest sembla haver d'ésser el sentit 
de la paraula ἰδιῶται, que traduim per 
indoctes). Recordem que el dia de la 
Pentecosta, la primera manifestació 
d'aquest do fou atribuida pels oients a 
embriaguesa (Act. Il, 13). En canvi, 
el do de profecia, descobrint els secrets 
del cor —un dels seus efectes — edifica 
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ται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει TÁ θεῷ, ἀπαγγέλλων 

ὅτι ὄντως ὃ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν. 

6 Τί οὖν ἔστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, 

διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει 

τιρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 

τιλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω" 

πάντα 

“ἰ εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δὺο ἢ τὸ 

28 ἐὰν δὲ μὴ ñ 

διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησία, ἑαυτῷ de λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 

ϑ προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν" 

¿dv δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὃ πρῶτος σιγάτω. 3l δύνασθε 

γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες 

παρακαλῶνται. ὅΣ καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" 

88 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὃ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. 

Ὥς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, ai γυναῖκες ἐν ταῖς 

ἐκκλησίαις σιγάτωσαν: οὗ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλὰ ὕπο- 

τασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὃ νόμος λέγει. el δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν 

οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν: αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ 

λαλεῖν ἐν ἐκκλησία. %6”*H ἀφ᾽ ὑμῶν ὃ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς 

ὑμᾶς μόνους κατήντησεν ; 

37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω 

ὃμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή᾽ 99. ote, 

ἀδελφοί μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσ- 

88 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 

σαις: “9πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. 

26 εχαστ.] + vuwv DEFGKL al. lat sy || om. διδ. exet A al.|| 27 om. χαὶ ava pep. Καὶ 46 al. || 
29 avaxpiverwoay D'FG||31 ) παντ. χαθ eva DEFG lat sy? || 32 πνευμα DEFETG al, || verss. 34» 
35 post v. 40 pon. DEFG 93 Ambrosiast Sedul || 34 yuv.] + μων DEFGKL αἱ. Ambrosiast Sedul || emite- 
τραπταῖι K al. || υποτασσεσθαι DFGKL lat syr, + τοῖς ανὸρασιν A || 37 om. εντολὴ DFeG Hil al. || 
38 αγνοειται] -e:tw BEKL al. sy 

i emmena els infidels a la conversió. 
26-33. — Disposicions concretes per 

a posar ordre a l'ús dels carismes de 
qué s'ha tractat en aquest capitol. 

26. — Diversitat de carismes, segons 
do de Déu a cada individu. 

Revelació. La Vg. tradueix literal- 
ment apocalipsi, que significa revelació 
o profecia. 

29. —1 els altres discerneixin. Dife- 
rent del do de profecia era el de discer- 
niment o discrecio d'esperits (vegeu més 
amunt XII, 10), que tenia per objecte 
controlar la legitimitat del qui parlava 
com a profeta, si era inspirat per Déu, 
pel diable, o pel seu propi esperit. 

30. — Si mentre parla un, un simple 
fidel se sent inspirat, que el primer li 
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aixi, caient fac en terra, adorará Déu, declarant que realment Déu és amb 

vosaltres. 

26 ¿ Qué us diré, doncs, germans?. Quan us reuniu, cadascú té salm, 

té doctrina, té revelació, té llengua, té interpretació ; tot per a edificació 

es faci. 2Si algú parla en llengua, siguin dos o, tot al més, tres, 1 per 

torn, i que un interpreti. 381] si no hi ha interpret, calli en Pesglésia, i 

parli a si mateix i a Déu. * De profetes, en parlin dos o tres, i els altres 

discerneixin. ὅ0] si revelació és feta a un altre que seu, calli el primer. 

31 Perqué tots, un per un, podeu profetitzar, per tal que tots aprenguin 

i tots siguin exhortats. ὅ21 els esperits de profetes estan subjectes als 

profetes. * Car no és pas Déu de desordre, sinó de pau. 

Com en totes les esglésies dels sants, 4*les dones en les esglésies callin, 

puix no els és permés de parlar, ans subjectin-se, segons diu també la 

lei. 551 si res volen aprendre, preguntin-ho a casa a llurs marits, perqué 

és cosa vergonyosa que una dona parli a Pesglésia. %6¿0O és que ha sortit 

de vosaltres la paraula de Déu, o només ha arribat a vosaltres ? 

37Si algú creu ésser profeta, o espiritual, reconegui el que us escric, 

com és manament del Senyor. *81 si algú ho desconeix, será desconegut. 

39 Ajxi, doncs, germans meus, aspireu a profetitzar i no impediu de parlar 

en llengúes. “Pero tot es faci decorosament i amb ordre. 

26, Eph. 1v, 12. 33,Rom. xv, 33. 34, Gn. ni, 16;1 Tim. u, 115. 40, Col. 11, 5. 

cedeixi la paraula, per deferencia 1 per 
modéstia. 

A un altre que seu. Es despren d'a- 
quest verset que quan un fidel se sentia 
pres de la inspiració divina, es posava 
dret per adrecar la paraula als seus ger- 
mans. 

31.--- tots siguin exhortats. Remar- 
quem que en la Vg. aquest verb resta 

equívoc, puix que comporta un sentit 
actiu i passiu. . 

33. — Com en totes les esglesies dels 
sants. Vg. afegeix doceo, ensenyo. 
La majoria dels interprets s'até al text 
grec que manca d'aquest verb. 

38.—Sera desconegut. En alguns ma- 
nuscrits grecs hom llegeix ἀγνοείτω, en 
optatiu en lloc de futur: sigui desconegut. 
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IV. DE RESVRRECTIONE MORTVORVM IVSTORVM 

XV, E 58) 

I. VERITAS RESVRRECTIONIS DEMONSTRATVR 

(C. XV.) Γνωρίζω de ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισά- 

μὴν ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 281 οὗ καὶ σώζεσβε, 

τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν el κατέχετε, ἐκτὸς el μὴ εἰκῇ ἐπιστεύ- 

gate. ϑὃπαρέδωκα γὰρ ὕμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς 
> Y € A me ες me c me A 1 A 4 εν > r 

ἀπέθανεν ὕπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἥμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, 
A er 2 r 

καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρα τῇ τρίτη κατὰ τὰς γραφάς, Y καὶ ὅτι ὥφθη 

Κηφᾶ, εἶτα τοῖς δώδεκα: δἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς 
: 

> r 

ἐφάπαξ, ἐξ ὧν oí πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθη- 

σαν: ἔπειτα ὥφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν: 8 ἔσχατον 

δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὥφθη κἀμοί. ᾿Εγὼ γάρ εἶμι ὃ ἐλά- 

χιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι 

ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ: [19 χάριτι δὲ θεοῦ εἶμι $ εἶμι, καὶ ἣ 

χάρις αὐτοῦ ἣ εἷς ἐμὲ od κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάν- 

τῶν ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἥ χάρις τοῦ θεοῦ ἣ σὺν ἐμοί, 1: εἴτε 

οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 

193 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν nP Pp YIYEP Y 
> € mn 11 =) ΄ ; rs > > e 13 > δὲ 5 Y Ev ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις 

νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται: 1:εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγή- 

γερται, κενὸν ἄρα καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἣ πίστις ὑμῶν’ 

ΧΥ. 2 χατεχ.] οφείλετε χατεχεῖιν DFeGe Ambrosiast || 5 δωδ.] ενδεχα ΕΟ 122 lat 9γ8τι || 6 om. 
χαὶι N"BD*EFG al. lat sy || 10 ou xevn] πτωχὴ οὐυ(χ) D*"FetGe Ambr Ambrosiast || 14 om. γαι 12 BL 
al. def vz sy || vv] nuov BD* al. 

5. —1I després, dels dotze. La millor 
llicó del text conserva l'antiga apel- 
lació evangélica dofze, malgrat no 
comptar entre els apóstols el traidor 
Judas. Alguns manuscrits insereixen 
onze, go que explica la transcripció de 
la Vg. 

7. — Fou vist de Jaume. Es tracta de 
Jaume el Menor, bisbe de Jerusalem. 
Jaume el Major havia mort mártir quan 
fou escrita aquesta epístola. 

8. — Últim de tots. Aixó és, de tots els 
apostols. 

11. —L”Apostol reprén aqui la rela- 
ció interrompuda, a partir del verset 9, 
pels versets 101 11. 

11. — Tant, doncs, que sigui jo, com 
que siguin ells... Paraules que demos- 
tren lPexistéencia d'una catequesi igual 
en tots els propagadors de l'Evangeli. 

13. — Contra els escéptics de Corint 
que no creien en la resurrecció dels 
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IV. DE LA RESURRECCIÓ DELS JUSTOS 

(XV, E= 59) 

1. DEMOSTRACIÓ DE LA RESURRECCIO 

(C. XV.) *Us declaro, germans, l'evangeli que us vaig anunciar, que 

també vosaltres vau acceptar, i en el qual igualment persevereu, 21 pel 

qual també sou salvats, si en els termes que us el vaig anunciar el reteniu, 

fora que hagiu cregut endebades. *Carjo us vaig transmetre primera- 

ment el que jo he rebut: que Crist mori pels nostres pecats, segons les 

escriptures, *i que fou sepultat, i que ressuscita al terg dia, segons les es- 

criptures; ?i que fou vist de Cefas; i després, dels dotze; 6 després fou vist 

ensems de més de cinc-cents germans, dels quals els més resten en vida 

fins ara, pero alguns s'han adormit; “després fou vist de Jaume; després 

de tots els apostols; 51, últim de tots, com de l'avort, fou vist també de 

mi. *Perqué jo sóc el darrer dels apóstols, que no sóc digne d'anome- 

nar-me apostol, per tal com he perseguit lesglésia de Déu; *peró per 

gracia de Déu sóc el que sóc, i la gracia dell, la que m'escaigué a mi, no 

esdevingué vana, ans he treballat més que no tots ells, per bé que no jo, 

sinó la grácia de Déu que és amb mi. 11 Tant, doncs, que sigui jo, com 

que siguin ells, aixi predicárem i aixi creguéreu. 

12 Doncs si de Jesucrist és predicat que ressuscitá d'entre els morts, 

¿com entre vosaltres diuen alguns que no hi ha resurrecció de morts? 

13 Peró si no hi ha resurrecció de morts, tampoc Crist no ressuscitá. 141 

si Crist no ressuscita, vana és, doncs, la nostra predicació, vana també la 

INGA AL Ὁ LISQaE 5. Es:3 Ps: XV) TO; ΘΊΡΕΣΙ, 235 Le: Xxrv, 26.5. ἃ, Tom. στ. 1... ὅ, Le óxxiv, 34,36; 
Lo. XX, τος 8, ACt. 1%, 3 55... 995. Act. ΙΧ; 1 58:35 Eph. 111, ὃ: 

morts, Sant Pau posa aquest argument  ressuscitá, també ressuscitarem nosal- 
ad absurdum. La raó és perque Jesús 
ressuscitá d'entre els morts com a pri- 
micies dels dorments (v. 20). Les pri- 
micies, O fruits primerencs, són la pe- 
nyora de la collita plena, sense la qual 
no tindrien aquell nom. Són de la ma- 
teixa natura, fruits de la mateixa llavor, 
producte d'un mateix camp i d'un ma- 
tex conreu. La raó profunda d'aquesta 
relació, com de la inversa (si el Crist 

tres: veger 1. Cor TW) 14: T Cor; VE 
14; Rom. VIII, 11) és la solidaritat en- 
tre el Crist 1 nosaltres, com entre la 
planta i el brot empeltat en ella, paral- 
lela amb la solidaritat mortifera entre 
Adam i els seus descendents per gene- 
ració carnal. 

14-17. — Un altre argument ad ab- 
surdum. Si el Crist no ressuscitá, és 
vana la predicació dels Apostols i vana 
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15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ Ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν KATA * 

τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ 

ἐγείρονται. lei γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται" 

Mei δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἣ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς 

ἁμαρτίαις ὑμῶν. [18 ἄρα καὶ oí κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εῖ 

ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι 

πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 29 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 

ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. “Γ᾽ ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου θάνατος, καὶ 

δι᾿ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. “Ξὥὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες 

ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. 

Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι΄ ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἵ τοῦ 

Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσία αὐτοῦ, 2Γ εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν 

IS χριστ.] + αὐτου N* || om. εἴπερ --- ἐγείρονται DE 43 Ambrosiast sy? || 17 TLOT. υμῶων] + εστιν 
BD lat sy || 20 fin.] + ἐγένετο KL al. sy || 23 οἱ ev Tr παρουσια αὐτου ελπισαντες FG Hil Ambrosiast 

la fe dels creients. La primera, perqué 
testimonien falsament de Déu; la sego- 
na, perqué si el Crist no hagués des- 
truit la mort, no hauria acomplert sinó 
per meitat la seva missió de reparar les 
ruines fetes pel pecat d'Adam. Essent la 
mort efecte del pecat, si el Crist hagués 

estat impotent per a véncer la mort, 
el pecat hauria triomfat d'ell i tindria 
eternament un imperi en la humanitat. 

18. — Si, no havent ressuscitat Crist, 
la vostra fe és vana, els qui moriren en 
Crist, es perderen, no pas en el sentit 
d'anihilació de l'ánima, sinó en el de 
privació de la vida eterna. 

20. — Primicies dels qui s'adormiren. 
No sols perqué és el primer dels res- 
suscitats per a no morir mal més, ans 
també perque és l'anunci i la penyora 
de la resurrecció dels altres. — Notem 
encara que el fet de comparar la mort 
de Jesús amb el son desment l'opinió 
dels qui creuen que si Sant Pau anome- 
nava dorments els morts (cf. ΧΝ, 18; 
I Thes. IV, 13-14-15; I Cor. VII, 39, 
etc.), era perqué es representava l'anima 
separada del cos com embalbida, pri- 
vada de tot pensament i de tota memó- 
ria, en el qual cas la mort ni fóra desit- 
jable, ni ens uniria amb Crist (Phil. I, 
21-23). La imatge del son s'aplica, 
doncs, al cos que jau en la pols del se- 
pulcre, esperant el desvetllar de la re- 
surrecció. 

21. —En la present economia de la 
salvació, la restauració de la nostra na- 
tura no hauria estat possible si el Res- 
taurador, o sigui el Crist, no hagués 
estat veritable home, com ho havia es- 
ταῦ l'autor de la nostra ruina. 

ParaHelisme entre Peficacia mortífera 
del pecat d'Adam i la vivificadora de la 
redempció de Crist. L*ordre actual de 
la Providencia exigia que aixi com la 
mort ens ve d'un sol home, també d'un 
sol ens vingués la resurrecció. 

22. — Confirmació pels fets de la 
idea exposada en el verset anterior. Si 
la solidaritat carnal amb Adam ens val 
la mort, la solidaritat espiritual amb 
Crist ens yal la vivificació perpétua. 

23-24. —La vivificació de tots en el 
Crist anunciada en el v. anterior es ve- 
rificará segons un cert ordre. El mot 
grec τάγμα era emprat sovint en el sen- 
tit de cos de tropes, i especialment de 
legió romana; d'altres vegades significa 
el génere de vida (cf. I Cor. VII, 20). 
Totes dues interpretacions escauen aqui, 
per bé que la primera s'adiu més amb 
el llenguatge habitual de Sant Pau. En 
el text present, es pot considerar l'or- 
dre de temps i l'ordre de dignitat: aquest 
segon sembla el més intentat per 1'A- 
postol, que no gaire més avall ens par- 
la de diferents categories de ressuscitats 
corresponents als diferents mérits (vv. 
41-42). Quant al nombre de catego- 

χ» 

A ὦ ii 
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vostra fe. 151 nosaltres ens trobem ésser falsos testimonis respecte a Déu, 

per tal com testimoniem contra Déu que ressuscitá el Crist, al qual no 

ressuscitá, si és que els morts no ressusciten. 16 Perqué si els morts no 

ressusciten, tampoc el Crist no ressuscitá. 17] si el Crist no ressuscita, 

vana és la vostra fe, encara sou en els vostres pecats. 181 per tant, els 

qui moriren en Crist es perderen. 1551 solament en aquesta vida estem 
20 De 

fet, pero, Crist ressuscita d'entre els morts, primicies dels qui s*adormiren. 

esperancats en Crist, som els més miserables de tots els homes. 

21 Perqué, ja que per un home la mort, també per un home la resurrecció 

dels morts. 

són vivificats. 

22 Car aixi com en Adam tots moren, aixi en el Crist tots 

23 Pero cadascú en el seu ordre: Crist, les primicies; des- 

prés, els de Crist, en el seu adveniment; “després la ἢ, quan lliurará el 

20, Col. 1, 18; Apc. 1, 5. 

ries, dues són certes: el Crist, primicia, 
que forma tot sol la primera en ambdós 
ordres; la segona és formada pels jus- 
tos, distribuits en diverses falanges. Al- 
guns, com Teodoret, Caieta, Bengel, 
etc. veuen en els mots εἶτα τὸ τέλος 
una terca categoria formada pels peca- 
dors. Sant Ciril d'Alexandria hi veu 
els justos traspassats abans de la vin- 
guda de Jesucrist. Aquestes interpreta- 
cions són arbitráries. La resurrecció 
dels pecadors no té gaire interés per a 
Apostol, perqué no té cap connexió 
amb la seva doctrina. 

A notar que la Vg. afegeix algunes 
paraules que vénen a ésser una pará- 
frasi que enfosqueix el sentit: «deinde 
11 qui sunt Christi, quí in aduentu eius 
crediderunt.» 

23. — En el seu adveniment. Més li- 
teral: en la seva preséncia o παρουσία, 
que és el mot amb qué se sol designar 
el retorn de Crist, a la fi del món. Se- 
gons la Vg.: «Els qui cregueren en el 
seu adveniment», d'acord amb dos ma- 
nuscrits mancats d'importancia. 

24-26. —La fi de qué es parla ací és 
la fi del món considerada com l'acaba- 
ment de lP'obra del Crist 1 la consuma- 
ció de totes les coses. Aquest fi coin- 
cideix amb la parúsia (v. més amunt I, 
811 Cor. 1, 13-14) ¡Apostol la con- 
creta per dues circumstáncies: l'atui- 
ment de tots els enemics de Crist ἱ el 

21 s., Rom, v, 12 ss. 23, I Thes. 1v, τς 8. 

lliurament del regne al seu Pare. — S'ha 
discutit si aquests enemics són potes- 
tats terrestres o infernals. Sembla pre- 
ferible de veure-hi tots els poders hos- 
tils a Déu, que entrebanquen lobra de 
Crist, de qualsevol natura que siguin: 
la mort és comptada entre ells, i será 
Púltima destruida. Principats, potestats 
i virtuts, en cap cas no poden ésser els 
angels bons. — El regne que el Crist 
lliurará al Pare no és el que té com a 
Verb associat a la creació, que és ina- 
lienable, sinó el que té el Crist com a 
redemptor, que própiament no comprén 
sinó els elegits. Anihilats tots els seus 
enemics, ádhuc la mort, el seu govern 
arriba a la fi i torna al Pare el mandat 
que en rebé amb el fruit de les seves 
victóries. El Crist, amb aquest acte, no 
perdrá ni el primat d'honor i domini 
universal que li atorga la unió hipostá- 
tica, ni la dignitat de cap de l'Església 
triomfant, ni el pontificat suprem, ni la 
de cap ἀξ lEsglésia, ni la reialesa, sinó 
Pofici de capdavanter de l'Església mi- 
litant, encarregat de dur ala victoria els 
fidels i de castigar o sotmetre els re- 
bels. Acabada aquesta milícia, cessa el 
cárrec de generalissim. Heus aci el 
perqué de la citació: «Cal que regni 
fins que no posi tots els seus enemics 
sota els seus peus.» (Ps. CIX, 1). 

24. — Quan lliurara. Segons la Vg.: 
«Quan haura lliurat.» 
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βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν 

ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. W δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν « ἄχρις οὗ θῇ πάντας 

τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.» “ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 

ὃ θάνατος: “ἴ «πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.» ὅταν δὲ 

εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ 
> rm 

> re 

0 

ε τὰ πάντα. “BóTaV δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὃ υἱὸς 
re 

ὑποταγήσεται TÁ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα A ὃ θεὸς τὰ πάντα Ev 

πᾶσιν. 

A > 

22”Ertel τί ποιήσουσιν oi βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; el ὅλως 

νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν ; 80 τί καὶ ἡμεῖς 

κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν ; 51 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν 

καύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. el κατὰ 

ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος ; εἶ νεκροὶ οὐκ 
2 , ΄ Η > y 5 Ω , 33 A 
ἐγείρονται, «Payopev καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἄποῦνησκομεν.» μὴ 

πιλανᾶσϑε. φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ δμιλίαι κακαί. ὃ: ἐκνήψατε δικαίως 

καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν’ πρὸς ἐντροπὴν 

ὑμῖν λαλῶ. 

2. MODVS RESVRRECTIONIS DECLARATVR 

33 AM” ¿pel τις’ πῶς ἐγείρονται oí νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 
a 

ὅθ ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνη: “kai ὃ 

σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἶ 

25 εχθρ.] + αὐτου AFG al. sy? || 27 om. οτι 19 Bde vg || 28 om. o vtos Tert Hil al || 29 αὐτῶν] 
των νεχρων L al. sy? |] 31 ἡμετεραν A al. || om. αδελῳ. DEFGL al. || χριστ. --- μῶν] χυριω De Am- 
brosiast || 34 heyw AFGKL al. 

25. —Fins que no posi. El subjecte 
de posi és el Pare, segons la majoria 
dels expositors. Estius i alguns altres 
són de parer que cal referir aquest verb 
al Fill. Tanmateix les raons gramaticals 
que ells invoquen no són convincents. 

Tots els seus enemics. L*adjectiu tots 
no consta en el salm allegat: és un 
afegitó de St. Pau. 

29. —Sobre el baptisme pels morts, 
s'han esmat fins a una trentena d'hipó- 
tesis: mortificar-se pels morts, bateig 
dels morents (anomenant-los ja morts), 
fer-se batejar damunt les tombes, la 
remissió de les obres mortes, O pecats 
anteriors, pel baptisme, etc. La més 
antiga 1 millor fundada és la que hi veu 

una aHusió a la práctica de fer-se bate- 
jar per algun parent o amic mort sense 
baptisme, per tal de testimoniar la seva 
fe 1 creient que aixi se li obrien les por- 
tes del Paradis. Aquesta práctica es 
troba entre els deixebles de Cerint 1 
Marció al s. 11 (Sr. EPIFANI, Haeres., 7). 
El costum devia existir ja en temps de 
St. Pau entre els corintis, sense cap 
carácter herétic. De tota manera, Sant 
Pau ni Paprova, nila blasma, ans se'n 
val només com d'un argument tret de 
la práctica dels mateixos que vol con- 
véncer. 

31.— Per la gloria de vosaltres. El 
mot corresponent a gloria emprat pel 
grec aconsella de donar a gloria el sen- 

AAA ETE 
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regne al Déu ¡ Pare, i haurá atuit tot principat i tota potestat 1 virtut. 

25 Perqué cal que ell regni «fins que no posi tots els seus enemics sota els 

seus peus.» *6Darrer enemic, será destruida la mort. 2 « Car tota cosa 

sotmeté sota els seus peus», peró quan diu que tota cosa és sotmesa, és 

clar que llevat d'aquell que li ha sotmés tota cosa. *$Peró quan li será 

sotmesa tota cosa, llavors el mateix Fill se sotmetrá a qui li sotmet tota 

cosa, per tal que Déu sigui tot en tota cosa. 

22 Altrament, ¿qué faran els qui es bategen pels morts? Si els morts 

absolutament no ressusciten, ¿per qué encara hom es bateja per ells? 

30 ¿ Per que també nosaltres passe perills tothora? * Cada dia estic per 

morir, germans, per la glória de vosaltres, que tinc en Jesucrist, el Senyor 

nostre. *2Si per motius humans vaig lluitar amb feres a Efes, ¿quin 

guany pera mi? Si els morts no ressusciten, «mengem ¡i beguem, que 

demá morim.» *No sigueu enganyats: corrompen bons costums males 

converses. **Deixondiu-vos degudament ¡ no pequeu, car alguns tenen 

ignorancia de Déu: ho dic per a vergonya vostra. 

2. (COM S'ESDEVINDRÁ LA RESURRECCIÓ 

35 Pero dirá algú: ¿Com ressusciten els morts? ¿lamb quin cos vénen? 

36 Neci: el que sembres tu no és vivificat, si no mor; ὅ71 el que sembres, 

no sembres pas el cos que ha de néixer, sinó un simple gra de blat, si 

25, Ps. CIx, 1; Mt. xx5r, 445 Hbr. 1, 13;X, 13. 265., Ps. vin, 8; Eph. r, 22; Hbr. 11, 8. 31, Rom. vn, 36. 
32)94p. 11,16; 18: Xx11,.133 Ev1, 123 11 Cor. 1, 8. 
IDEAR YaD 1. 90, ἴοι XI1, 024. 

tit d'ocasió o motiu de gloriejar-se. 
32. — Vaig lluitar amb feres. No es 

tracta de cap suplici corporal. Si així 
fos, St. Lluc n'hauria fet esment en els 
Actes i Sant Pau no ho hauria passat 
de llarg en l'enumeració dels seus tur- 
ments 1 vituperis. Recordem que, com 
a ciutadáa romá, no podia ésser con- 
demnat a un tal suplici. Cal prendre, 
doncs, aqueixa expressió en sentit figu- 
rat. Cf. Sr. Icnasi, Epist. ad Rom. 

33.—Corrompen bons costums. Aquest 
vers es troba en els fragments de Thais 
de Menandre, publicats a Alemanya 
per Meinecke. Amb tot, sembla que 
St. Pau, més que referir-se al dit vers, 
enuncia una veritat que s'havia vulga- 
ritzat en forma de proverbi. 
35. — Dues objeccions contra la re- 

33, Sap. 1v, 12; Eph. v,6. 34, Mt. xxu1, 29. 

surrecció, proposades segurament pels 
adversaris d'aquest dogma a Corint, 
aHudits al v. 12 d'aquest capitol. La 
primera objecció versa sobre la manera 
de la resurrecció; la segona, sobre el 
cos que en resulta. 

36. — En comencar a respondre per 
la segona (36-50) fent una inversió 
d'ordre, 1”Apostol tira la increpació de 
neci damunt el suposat interlocutor, 
com indicant que lPobjecció és tan fe- 
ble, que ell mateix amb una mica de 
penetració l'hauria pogut resoldre. No 
existint una idea directa de la resurrec- 
ció, per tal com no és un fenomen or- 
dinari de la Natura, 1* Apóstol acut a dos 
exemples: la germinació de les llavors 
(36-38) i la gran varietat d'organismes 
que hi ha en la Creació (39-41). 
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τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν: “8 ὃ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς 

ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. %o0% πᾶσα σὰρξ, ἣ 

αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ, κτηνῶν, ἄλλη δὲ 

σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων. 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα 

ἐπίγεια: ἀλλ’ ἑτέρα μὲν ἥ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἣ τῶν 

ἐπιγείων. ὁ! ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα 

ἀστέρων: ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξη. 4Ξοὕτως καὶ ἣ ἀνά- 

στασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἔν φθορᾶ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσία' 

45 σπείρεται ἐν ἀτιμία, ἐγείρεται ἐν δόξη: σπείρεται ἐν ἀσθενεία, 

ἐγείρεται ἐν δυνάμει:  onrelperar σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα 

πινευματικόν. El ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν. οὕτως καὶ 

γέγραπται: 4ὅ «ἐγένετο ὃ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν"» 

ὃ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευμα- 

τικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 4 δ πρῶτος ἄνθρωπος 

ἐκ γῆς χοϊκός, ὃ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ. Botoc ὃ xoikóc, 

τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὃ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἵ ἐπουράνιοι" 

49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν 

εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. %% Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ, καὶ αἷμα 

βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι od δύναται, οὐδὲ Y φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν 

κληρονομεῖ. 

40 om. σώματα 29 ΕΕτΟ || 4ς ουτως χαι] χαθως FG Aug || 47 ανθρ. 29] + o χυριος AKLP αἱ. sy 
Ι|...] + o oupavios FG Ambr Ambrosiast vz || so δὲ] yap DEFS"G || δύναται] δύνανται ADEFGKL 

40-41. —A la varistat d'*espécies 
animals damunt la terra, correspon 
la varietat d'astres de diferent esclat 
dalt al cel. No ha d'ésser, doncs, gens 
difícil a Déu, que ha omplert cel 1 terra 
de tan gran varietat de cossos, de res- 
suscitar els nostres. Els quals seran 
diferents en gloria ells amb ells, com 
ho són els astres del cel en brillantor, 
única qualitat que els distingeix als nos- 
tres ulls. 

42-43. —Insistint sobretot en la sem- 
blanca de la llavor, ΓᾺΡ. exposa les 
quatre grans qualitats del cos ressusci- 
tat per mitjá de quatre contraposicions: 
impassibilitat (corrupció del cos sem- 
brat-incorruptibilitat del ressuscitat); 
claredat (ignominia-gloria); agilitat (de- 
bilitat-fortitud); subtilitat (cos animal- 
cos espiritual). Sobre aquesta darrera 
dot, sentiu Sant Tomás: «In statu re- 
surrectionis cessabunt operationes ani- 

males a corpore,... et corpus absque 
ullo impedimento et fatigatione inces- 
santer seruiet animae ad spirituales eius 
operationes» (5. TH. Suppl. q. 84, ad 1). 

42. — Sorgeix. La Vg. empra el futur 
sorgira, en lloc del present. 

44. —Si hi ha cos animal, "hi ha 
també dTPespiritual. Cos animal és el 
que, havent rebut la vida natural, ser- 
veix d'organ a una ánima sensitiva, 1 
cos espiritual és el vivificat per un prin- 
cipi d'operacions d'un ordre superior, 
anomenat per Sant Pau esperit, de les 
perfeccions del qual participa. Sant 
Pau no fa un argument intrínsec, sinó 
un 4 parí, com si digués: Si el cos vi- 
vificat per l'ánima es diu animal, el 
vivificat per l'esperit es dirá espiritual. 

44-45. — Alxi també és escrit... Re- 
petició l'a pari, aplicant-lo a Adam ¡a 
Crist. Anima vivent, en llenguatge bi- 
blic, vol dir ésser vivent, animal. La 
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s'escau, o de qualsevol altra llavor; 3851 Déu li dóna cos, tal com volgué, 

i a cadascuna de les llavors el propi cos. ὅ3Νο tota carn és la mateixa 

carn, sinó que una és d' homes, altra és carn de quadrúpedes, altra d'ocells, 

altra de peixos. 49] hi ha cossos celestes i cossos terrestres, peró altra 

és la gloria dels celestes que la dels terrestres. * Altra la claredat del sol, 

altra la claredat de la lluna, ¡altra la dels estels; car 'un estel es distingeix 

de Paltre estel per la claredat. 43 Aixi també la resurrecció dels morts. Se 

sembra en corrupció, sorgeix en incorruptibilitat; se sembra en ignomi- 

nia, sorgeix en glória; se sembra en debilitat, sorgeix en fortitud; £se - 

sembra un cos animal, sorgeix un cos espiritual. Si hi ha cos animal, n'hi 

ha també d'espiritual. Aixi també és escrit: 65 « Fou fet el primer home, 

Adam, en ánima vivent», el darrer Adam en esperit vivificant. *Pero 

no primer Pespiritual, sinó l'animal; després lPespiritual. * ΕἸ primer 

home de la terra, terré; el segon home, del cel. *86Com el terré, tals 

també els terrens; i com el celestial, tals també els celestials. 4951 aixi com 

portárem la imatge del terré, portem també la imatge del celestial. 

59 Pero jo us dic aixó, germans: que la carn i la sang no poden heretar el 

regne de Déu; ni la corrupció no hereta la incorruptibilitat. 
38, Gn. 1, 11. 40, Mt. xxt1, 30; Act. xn, 7. 

48, Gn. 1, 19, 22. 49, Rom. vin, 29. 

paraula Adam és afegida al text citat 
del Génesi, com també primer. L”ani- 
ma és dita vivent 1 l'esperit vivificant 
perqué l'anima no dóna al cos tots els 
elements de vida, que ha de cercar a la 
terra, i perqué no vivifica sinó el cos 
que informa; en canvi l'Esperit de Crist 
basta per a la seva vida superior i vivi- 
fica a través d'ell els altres homes que 
li són units. Així Adam ens transmeté 
per la generació un cos animal, fet de 
fang, moridor (les dots preternaturals, 
ni les tenia per la creació, ni, havent- 
les perdudes, no ens les pogué trans- 
metre); pero el Crist, per la regenera- 
ció, ens transmet una vida immortal 
que florirá en el mateix cos, com ara 
en el seu. 

46. — Es indicat l'ordre de temps, 
que, tant en el món de la gracia com en 
el de la natura, va de l'imperfecte al 
perfecte. 

47. —La mateixa idea en una altra 
forma. El primer és fet de terra; és, 
doncs, terré, mortal. El qualificatiu és 
d'ordre físic, no pas d'ordre moral. El 

43, Phil. 111, 21. 
50, Sup. vi, 9 s. 

45, Gn. 11, 7; Rom. v, 14. 47, Gn.n, 7. 

segon és del cel, no pas perque n'hagi 
de venir en la parúsia, ni perqué fos 
nat de verge, sinó en virtut de la unió 
hipostática que li dóna el dret de pos- 
seir la plenitud de 1'Esperit Sant per a 
ell i per als qui li estan units. 

El segon home, del cel. La Vg. afe- 
geix: celeste, paraula que no es troba en 
cap dels manuscrits grecs. 

48. — La raó d'ambdues assimila- 
cions no és altra que la Llei d heréncia. 

49. — Portem també la imatge del ce- 
lestial. Llegim φορέσωμεν en subjun- 
tiu, ino φορέσομεν en futur, com donen 
altres llicons. Així la frase té un to 
exhortatori, molt adient a l'estil de 
Sant Pau. Endemés, el futur suposa- 
ria que encara no tenim la imatge del 
celestial, essent indubtable que St. Pau 
designa amb aquest concepte la gracia 
i la gloria. 

50. — El regne de Déu té aqui com 
més amunt (VÍ, 9-10), un sentit esca- 
tologic. 

La carn 1 la sang. Aquesta ex- 
pressió significa, en el llenguatge de 
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δι Ιδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω: πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες 

δὲ ἀλλαγησόμεϑα, ὅ3 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγ- 

γι σαλπίσει γάρ, καὶ oí νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ ἡμεῖς ἀλλα- 

γησόμεθα. del γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ 

θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. ὅέόταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο 

ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε 

γενήσεται ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος: «κατεπόθη ὃ θάνατος εἷς νῖκος: 

δῦ ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος ; τοῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον ;» "τὸ δὲ 

κέντρον τοῦ θανάτου ἣ ἅμαρτία, ἧ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὃ νόμος: 

δ᾽ τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἣμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. 

8“Qote, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἕδραῖοι γίνεσϑε, ἀμετακίνητοι, πε- 

ρισσεύοντες Ev τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὃ κόπος ὕμῶν 
2 > > 

οὐκ ἔστιν κενὸς Ev κυρίῳ. 

EPILOGVS 

(XVI, 1-24) 

1. DE COLLECTIS ΕἾ ADVENTV S5vO 

1 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ρ “ Y ἢ Y P 

2 κατὰ μίαν 

(1. 

ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 

σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδῶ- 

51 χοιμηθ.] αναστησομεθα D*ef vg, ) χοιμηθ. ou NCFG 17 || 52 eyepb.] αναστησονται ADEF 
GP al. || 54 om. orav—abavaciay FG, om. το φθαρτ. τ. evó. αφθαρ. χαι Marcion N*C*IM al, vg || 
55 ) 4EVTPOV... VIMOS ADEFGKLP al. sy || θανατε 29] adn AKLMP al. sy || XVI. 2 σαββατω δι" 37, 
σαββατων KLM al. || εὐοδωθη ACIKM 

Sant Pau, la natura humana tal com es 
troba en aquesta vida, subjecta a la fe- 
blesa 1 a la mort. Per aixó en la re- 
surrecció, ¡en els qui es trobaran vius 
en aquell temps, haurá d'ésser profun- 
dament transformada. No és, doncs, 
legitim de treure'n, com fan alguns 
exegetes heterodoxos, un argument 
contra la resurrecció, com si Sant Pau 
digués que la carn no ressuscitara. 

51-53. — El misteri, o secret, que 
Sant Pau comunica als corintis és que 
adhuc els justos estalviats per la mort 
seran transformats, i aixo al mateix 
moment que, al so de la darrera trom- 

peta, els morts s'algaran incorruptibles 
per tal d'assistir a la parúsia 1 acompa- 
nyar el Crist a la gloria. La raó d'a- 
questa transformació s'ha dit en el 
v. 50: la carn i la sang no poden heretar 
el regne de Déu. Vegeu 1 Thes. IV, 
15-17 1 nota. 

51. — Tots, certament... Segons la 
Vg.: «Tots, certament, ressuscitarem, 
peró no tots ens transformarem.» Hi 
ha encara altres variants, per bé que la 
majoria dels intérprets moderns consi- 
dera la que nosaltres adoptem com a 
definitiva. 
54. — Que és escrita. La citació és 
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51 Heus aquí que us dic un misteri: Tots, certament, no ens adormi- 

rem, peró tots ens transformarem; “en un instant, en un pic d'ull, en la 

darrera trompeta: car sonará la trompeta i els morts s'algaran incorrupti- 

bles i nosaltres ens transformarem. *Perqué cal que aixó corruptible es 

revesteixi d'incorruptibilitat, i aixó mortal es revesteixi d'immortalitat. 

5 Perqué quan aixó mortal s'haurá revestit d'immortalitat, llavors s'esde- 

vindra la paraula que és escrita: «Engolida és la mort en la victória. 

¿On és, oh mort, el teu agulló ?» 

δ᾽ Peró 

95: On és, oh mort, la teva victória ? 

5 T*agulló de la mort és el pecat, i el vigor del pecat és la llei. 

grácies a Déu, que ens dóna la victoria pel Senyor nostre Jesucrist. 

58 Aixi, doncs, germans meus carissims, sigueu ferms, incommovibles, 

abundant en Pobra del Senyor sempre, sabent que el vostre treball en el 

Senyor ño és endebades. 

EPÍLEG 

(XVI, 1-24) 

1. DE LES COLLECTES I DE LA SEVA VINGUDA 

EC; X VE) 
per a les esglésies de la Galácia, aixi també feu vosaltres. 

1 Quant a la collecta per als sants, tal com vaig disposar 

2 Cada primer 

dia de la setmana, cadascun de vosaltres desi a casa seva diners, arreple- 

gant segons la seva benestanca, per tal que no es facin les colectes quan 

52 1 pes. ἄν, 15 5.5 ΜΕ: XXIV, 31. 
57, Rom. v, 12 55.; Plo. v, $. 

53, II Cor. v, 3 s. 
1, Rom. xv, 26. 

DAS 15: XV ὃ: OS. xk, τή; EDE. π, 14. 

d'Os., AUN, 14655 bé no és literal. 
Val a dir que els LXX també tra- 
dueixen el text allegat molt confusa- 
ment. 

55. — Aquestes dues frases interro- 
gatives són reproduides en la Vg. en 
ordre invers. 

56. — L'agullo de la mort és el pecat. 
El pecat és l'arma destructora de qué 
disposa la mort; amb ella dilata el seu 
regne i aterra els homes. Jesucrist, 
vencent el pecat, prengué a la mort 
aquest agulló, talment que en els cris- 

_tians perfectes, en comptes d'objecte de 

terror, la mort arriba a ésser desitjada 
com un guany. 

58. — El vostre treball. El grec κό- 
πος designa un treball feixugós. 

1. — Quant a la collecta. Segons la 
Vg.: «Quantales collectes.» L'ús a que 
Apóstol es refereix s'ha conservat fins 
als nostres dies. Veiem, en efecte, que 
en les esglésies es fan coHectes per als 
pobres, o bé s'hi posen caixetes per a re- 
collir almoines. Aquesta práctica cons- 
tituía un espectacle nou per als gentils. 

2. — Arreplegant. Literalment: atre- 
sorant. 
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ται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται. ὅταν δὲ παραγένωμαι, 

oUc ἐὰν δοκιμάσητε, δι' ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν 

χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ: “ἐὰν δὲ ἄξιον A τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, 

σὺν ἐμοὶ πορεύσονται, δ᾽ Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὕμᾶς ὅταν Μακεδονίαν 

διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι, πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ 

καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς pe προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. “od 

θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν: ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι 

πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὃ κύριος ἐπιτρέψη. ὅ8ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς 

πεντηκοστῆς: θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἄντι- 

κείμενοι πολλοί. 

2. DE QVIBVSDAM OPERARIIS EVANGELICIS 

10”Edv de ἔλθη Τιμόθεος, βλέπετε (va ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς’ 

τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ. 1! μή τις οὖν αὐτὸν ἔξουθε- 

vhon. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνη, ἵνα ἔλθῃ πρός pe: ἐκδέχομαι 

γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

12 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθη 

TIpóG ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν: καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν 

ἔλθη, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

18 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 15 πάν- 

τα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γινέσθω. 

15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί: οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν 

ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας καὶ εἷς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς" 

l6 va καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι 

καὶ κοπιῶντι. 1 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσία Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου 

καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν: 18 ἀνέπαυσαν 

γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

6 χαταμενω BM 67 ον". χαι BM 3. 116 sy? || 9 om. χαι αντιχ. πολλ. L || το χαγω] eyw BM 67 || 
11 om. peta τ. ἀδελφῳ. Bl] 12 om. arokkw N||áderpov] + δηλω υμιν ot: N*D*EFG Ambrosiast 
"Π τς στεφ.] + xat φορτουνατου DE al., + χ. φορτ. χαι ἀχαιχου C*FG 74 |] 16 xa χοπ.] om. 17, 
+ ev υμιν FG || 17 auto: ADEFGM v sy ||18 yap] + χαι D*FGe vg 

9. — Gran i eficaz. Metáfora que ex- fruit l'Evangeli. Vg. empra evident en 
pressa les facilitats per a predicar amb lloc d'eficas. 
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jo vingui. *I quan jo hauré arribat, enviaré amb lletres els qui vosaltres 

haureu aprovat a portar la vostra caritat a Jerusalem. 41 si val la pena 

que jo també hi vagi, vindran amb mi. A vosaltres, peró, vindré quan 

hauré travessat la Macedónia, puix travessaré la Macedonia. “Restaré tal 

vegada amb vosaltres, o fins hi invernaré, per tal que vosaltres m'aco- 

miadeu vers onsevulla que vagi. “Perqué ara no us vull veure de 

pas, puix que espero romandre amb vosaltres algun temps, si el Senyor 

ho permet. $Romandré a Efes fins a la Pentecosta. *Car se m'ha obert 

una porta gran i eficac i són molts els qui entrebanquen. 

2. D'ALGUNS OPERARIS EVANGÉLICS 

10Si ve Timoteu, mireu que estigui amb vosaltres sense temenga, puix 

treballa en Pobra del Senyor, igual que jo. **Ningú, doncs, no el 

menysprei. Acomiadeu-lo en pau perque vingui a mi, puix que espero 

amb els germans. 

12 Quant al germa ApoHó, molt el vaig pregar perque vingués a vosal- 

tres amb els germans; peró no tenia absolutament cap voluntat de venir 

ara: vindrá quan hi haurá avinentesa. 

13 Vigileu, manteniu-vos en la fe, comporteu-vos baronivolament, en- 

fortiu-vos. 15 Totes les vostres coses en caritat siguin fetes. 

15 Jo us prego, germans: sabeu la familia d'Estéfanas, com és la primicia 

de Acaia, i com es posaren ells mateixos al servei dels sants, * perqué 

també vosaltres us sotmeteu a tals persones, i a tot aquell qui colabora 

¡es fatiga. 1 Malegro de l'arribada d'Estéfanas i de Fortunat i d'Acaic, 

per tal com supliren el que de vosaltres mancava, *car descansaren el 

meu esperit i el vostre. Tingueu, doncs, en estima tals persones. 

Ἧς ACE, XP 25... 7, Sup. Ἐν, 19.. 8, Act. x1x, 8. 9,1 Cor. 11, 12, 10, Sup.1v, 7; Act. x1x;, 22. 
11, I Tim. 1v, 12. 12, Sup. m1, 5; Act. xix, 1. 15, Sup. 1, 16; Rom. xv1, 5. 17, 11 Cor. xr, 9. 

15.—La familia d'Estefanas. Vg. afe-  verset 17. És inversemblant que una 
geix: «i de Fortunat i d'Acaic». Es casa (domus) o familia tingués més d'un 
una addició que prové, sens dubte, del cap. 
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3. SALVTATIONES ET BENEDICTIO 

19᾽ Ασπάζονται ὑμᾶς ai ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας. Gomábetal ὕμᾶς Ev 

κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία. 

30 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἵ ἀδελφοὶ πάντες. ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν 

φιλήματι ἁγίῳ. 5: Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. el τις οὐ φιλεῖ 

τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθά. 2% χάρις τοῦ κυρίου ᾿ἰησοῦ 
O re 94 ς 5 / A r € ri 3 rn 3 me 

μεθ ὑμῶν. ἢ αγατη μου μετα παντῶν υμῶν εν Χριστῷ Ιησοῦ. 

19 om, vers. Á 34 (om. vers. 195 37.39 αἰ.}}} εχχλ.] + πασαι ΟΡ αἱ. sy? || πρισχιλλα ACDEFGKL 
al. sy || fin.] + παρ οις χαι ξενιζομαι DEFG || 22 χυρ.] + tnoouy χριστον DEFGKLP al. vg sy || 23 
ιησ.] + χριστου ACDEFGK al. sy || 24 fin.] + αμὴν NACDEKLP al. sy, + yevedn tw yeve- 

On tw Ger 

19. — Les esglésies de PÁsia. Aixoés: estic estatjat», expressió que manca en 
les esglésies de lÁsia Menor, la princi-- els millors códexs grecs. 
pal ciutat de la qual era Efes. — Aquila 22. — Sigui anatema. Aquesta fór- 
i Prisca. Vg. afegeix: «amb els quals mula, que es reprodueix en Gal., I, 8, 9, 



PRIMERA ALS CORINTIS - XVI, 19-24 42 

3. SALUTACIONS I BENEDICCIÓ 

19 Us saluden les esglésies de P Ásia. Us envien molts saluts en el 

Senyor Aquila i Prisca, junt amb Pesglésia de casa llur. “Ὁ 105. saluden 

tots els germans. Saludeu-vos els uns als altres amb l'óscul sant. El 

salut de ma propia má, de Pau. Si algú no estima el Senyor, sigui 

anatema. Maran athá (Nostre Senyor ve). *La gracia del Senyor 

Jesús sigui amb vosaltres. 211,4 meva caritat és amb tots vosaltres en 

Crist Jesús. 

19, Act. xvirr, 2; Rom. xv1, 5. 20, Rom. xvi, 16. 21, II Thes. τὶ, 17; Col. 1v, 18. 23, Rom. xvI, 24. 

doná origen a les fórmules de qué se  judici. Es molt probable que sigui pre- 
serviren els Concilis per a proscriure  ferible la distribució Marama tha que 
els errors.—Maran athá. Són dos mots  significaria Senyor nostre, veniu, com 
arameus que indiquen la proximitat del  llegim en Apc. XXII, 20. 

7 = NOU TESTAMENT. XIV 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS 1 DE LLOC 

Sense que aquesta segona lletra als fidels de Corint sigui una conti- 
nuació de la primera, la connexió histórica i adhuc literária entre elles és 
cosa indubtable. Les severitats i els blasmes continguts en la primera 
canónica — la que venim de llegir — eren prou perqué un coneixedor com 

Pau de la susceptibilitat dels corintis en temés efectes desplaents. Re- 
cordi's l'envestida sobre el cas de l'incestuós. Sant Pau, des d'Efes, en- 

via poc després a Corint el seu deixeble Titus per tal d'informar-se de la 
impressió produida pels seus renys. Segons conveni, s'havien de trobar 
a Troas en un temps determinat, peró abans d'arribar aquest temps, so- 

brevingué el moti dels estatuaires d'Efes, relatat a Act. XIX, 23-41, que 

Pobligáa a avancar el viatge. Titus encara no era a Troas i Pau en parti 
per trobar-lo a la Macedonia. L”encontre s'esdevingué molt probable- 

ment a Filipos. Les noves que portava Titus de Corint eren en general 

satisfactóries. L'incestuós 5 havia convertit amb penediment exemplar, 
els cristians de Corint havien tingut molta pena d'haver contristat 1” Após- 

tol, havien abandonat llurs divisions (peró no devien restar extirpades del 

tot, quan quaranta anys després Sant Clement Papa encara les hi troba) i 
desitjaven ardentment de reveure 1”Apósto] tant de temps ha absent. 

Pero hi havia un punt negre. Els judaitzants de Corint enfuriaven més 
i més en llur campanya contra Pau, que constituien fitó d'acusacions molt 
fortes i desprestigiaven entre els flacs i els neófits. Pau era home sense 

paraula, perqué feia temps que prometia d'anar a Corint, i no ho atenia; 
era home doble en la seva predicació, arrogant en el llenguatge, tiránic 
en el governament; fins discutien la seva autoritat apostólica i es posaven 

per damunt d'ell. Tolerar que aquesta mala llavor anés prosperant hau- 
ria estat exposar Pesglésia de Corint a una ruina segura. Endemés, Titus 
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li féu avinent que la collecta pels germans pobres de Jerusalem tan cáli- 

dament recomanada en la primera lletra? no estava prou ben organitzada. 
Alli mateix, Sant Pau escriu aquesta lletra de defensa propia i de con- 

gratulació per la fidelitat dels seus fills de Corint. 

Alguns critics, per tal d'explicar la tramesa de Titus a Corint amb la 
comesa d'apaivagar els esperits possiblement excitats pels renys de l*Após- 

tol, imaginen una primera tramesa de Timoteu i un viatge rapid de Sant 
Pau, tots dos fracassats, ¡una lletra, ara perduda, en qué l'Apostol es- 

bravava la seva indignació per la mala acollenga trobada a Corint, que 

arribá per part d'alguns fins a Pinsult personal. Per suavitzar Pefecte 
d'aquesta lletra, hauria estat enviat Titus. 

L”únic fonament d'aquesta suposició és el de trobar que lPactual lletra 
primera no és prou severa per a motivar un viatge de Titus amb aquella 
comesa. Amb el P. Prat, creiem aquest fonament massa frévol. Donat 
el carácter susceptible dels corintis i els sentiments paternals de Sant Pau, 
creiem que el sol comencament del capitol V d*aquella lletra bastava per- 
qué 1” Apóstol temés d'haver fet en el cor dels seus fills una ferida massa 

profunda. 

CARÁCTER DE LA LLETRA 

La seva finalitat es desprén dels fets que acabem de veure que li dona- 
ren ocasió. Quasi tota la lletra és una apología o defensa del seu dret a 
Papostolat, adrecada primer als fidels i després als seus enemics. En la 
primera part, va resseguint totes les acusacions dels seus enemics, que no 
han deixat d'obrir esvoranc en la confianca dels seus veritables fills. Recu- 

perada aquesta confianca, l' Apóstol els exhorta a fer la coHecta que ja els 
demanava en la primera Lletra, i és una de les condicions de la seva tor- 
nada a Corint. En darrer terme, s'adreca als seus detractors i defensa la 

seva autoritat apostólica adduint els seus titols de gloria. 
Aquest contingut tan vari de la Lletra, sols unit, llevat de l'exhortació 

a la colecta, per la finalitat d'autodefensa, ja ens pot fer suposar que és 
un document no tan ple com d'altres de profundes especulacions dogmá- 
tiques, o d'exhortacions parenétiques, peró en canvi més ric que cap més 
en detalls autobiográfics i en efusions del seu cor apostólic i paternal. 

Els seus treballs apostólics, els seus sofriments i persecucions, els seus 

extasis, ens serien desconeguts o quasi, sense aquesta lletra. En cap altra, 

ETICOL: ΧΕΒΡΩΝ 
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el seu cor no batega tan de prop que hagi merescut, com aquesta, d'ésser 
qualificada de pectus paulinum. 

És per aixó mateix que Pestil és ardent, emportat, a estones arravatat i 

tot per una eloqúéncia autenticament interior. El sentiment que hi do- 
mina és Paflicció de veure els seus treballs en perill de perdre”s per Pobra 

destructora dels seus enemics, moguts només de l'enveja. I com que 
aquest sentiment és el que afina més la sensibilitat moral, per aixó la fiso- 
nomia interior del gran apóstol té en aquestes págines el millor auto- 
retrat. La fermesa de carácter, la finor de sentiments, Pardor dels seus 

afectes, com de la seva indignació per Pobra dels qui destrueixen la casa 
de Déu, enlloc no ressurten tant com en aquesta lletra. 

La doctrina continguda en els seus capitols no forma un cos orgánic, 

com ja podia esperar-se, atesa la seva estructura. Peró un escriptor tan 

sadoll com Sant Pau de la doctrina del Crist no pot menys de deixar 
caure sovint ensenyances religioses. Ja coneixem les predilectes de Sant 
Pau, quasi totes les quals trobarem en aquestes pagines: la divinitat de 
Jesucrist, la nostra incorporació regeneradora amb ell, les penyores de 
PEsperit rebudes en el baptisme, la resurrecció dels morts, el judici final, 

la gloria eterna com a mérit de les bones obres, la necessitat de la gracia 

per a Papostolat, etc. 

La data en que fou escrita aquesta Lletra és molt aproximada a la de 

Panterior. El temps necessari perque Titus anés a Corint i s'ajuntés amb 
Pau en una ciutat de Macedonia altra que Troas — molt probablement 
Filipos — era almenys de dos mesos. Admetent, com sembla indubtable, 
que Sant Pau escrivi la lletra tot d'una de rebre les noves que li portava 
Titus, concloem que fou composta a lPestiu de l'any 57, alguns mesos 

després de la primera. 

Drivisió 

No és dificil de fer. Comenca amb un extens EXORDI (1, 1-14) en 

qué, després de la inscripció i salutació, dóna grácies per les conso- 

lacions rebudes ἱ esmenta una gran tribulació passada a PAsia que el 
va posar en punt de mort, referint-se molt probablement a la motivada 
per Pavalot dels estatuaires. 

La PRIMERA PART (1, 15- VII, 16), que titolem En defensa propia, conté 
els segúents apartats : 

I. Defensa de P'ajornament de la seva vinguda. 
2. Defensa de la seva llibertat. 
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3. Defensa de la seva simplicitat i sinceritat. 
4. Defensa de la Lletra anterior. 

La SEGONA PART (VIII, 1-IX, 15) conté POració exhortatoria per a 
contribuir a la coHecta que es feia a Asia per als sants de Jerusalem. 

La TERCERA PART (X, 1- XII, 18) que titolem Polemica per tal com 
conté la sostinguda amb els judaitzants, enclou les segúents matéries : 

I. De la potestat apostólica. 

IT. Del gloriejament apostólic, i compren els segúents apartats : 

1. Es glorieja dels seus treballs. 
2. Es glorieja de la gratuitat de la seva predicació. 
3. Es glorieja del seu naixement i dels treballs apostólics. 
4. Es glorieja de les seves necessitats. 

ΤΙ Epístola acaba amb un EriLEG (XII, 19- XIII, 13) que conté uns ad- 

vertiments oportuns i la conclusió acostumada. 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

EXORDIVM 

(, τς 14) 

(C. 1.) Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿ἰΙησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ 

Τιμόθεος ὃ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς 

ἀγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐα: 32 χάρις ÚpTv καὶ εἰρήνη ἀπὸ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿ησοῦ Χριστοῦ. 

3 Εὐλογητὸς ὃ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἥμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃ 

πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, δ᾽ παρακαλῶν 

ἣ μᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἣμᾶς παρακαλεῖν τοὺς 

ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ 

θεοῦ, ὅὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἷς ἡμᾶς, 

οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ $ παράκλησις ἣμῶν. θ εἴτε δὲ 

θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας: εἴτε παρακα- 

λούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἔν ὑπομονῇ 

τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἥμεϊῖς πάσχομεν. ἵκαὶ ἣ ἐλπὶς ἡμῶν 

βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἔστε τῶν παθημάτων, οὕτως 

καὶ τῆς παρακλήσεως. 

80% γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς 

L 1 ) tno. χριστ. ADEGKL αἱ. || 3 χαι θεος] «ar πατὴρ 37 || 4 χαι auto: DEFG 14 dmbr || ς τὸ 

παθημα DerEsr ||6 om. xa: σωτηριας B 17. 176||) ette TAPAX. UT. τῆς υμ. παραχ. + χαι σω- 
TN PLA post UUwWV (v. 7) pon.: BDEFGKL al. || υπομονὴ] + πολλὴ 1. 108 al. || 8 θέλω K 109 al. arm 

1. — A tota P'Acaia. La Grécia es di- 3. — El Déu i Pare... Aquests dos 
vidia aleshores en dues provincies: la  mots depenen d'un sol article. Per tant, 
Macedonia ¡1l'Acaia. Aquesta compre- cal referir a ambdós els mots que se- 
nia l'HéHada i el Peloponés. guelxen. 



LLETRA SEGONA ALS CORINTIS 

EXORDI 

(L, 1-14) 

AA 

el germa, a lesglésia de Déu que és a Corint amb tots els sants que hi ha 

a tota l'Acaia, * gracia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, 

1Pau, apostol de Jesucrist per voluntat de Déu, i Timoteu, 

i del Senyor Jesucrist. 

3 Beneit sigui el Déu i Pare del Senyor nostre Jesucrist, el Pare de les 

misericórdies i Déu de tota consolació, *que ens consola en tota tribulació 

nostra, per tal que nosaltres puguem consolar els qui estan en qualsevol 

tribulació, mitjancant la consolació amb qué som consolats nosaltres 

mateixos per Déu. *Perqué aixi com abunden els patiments del Crist 

en nosaltres, també pel Crist abunda la nostra consolació. 

afligits, és per a la vostra consolació i salvació, o si som consolats, és 

per a la vostra consolació, la qual obra en la vostra enduranga dels matei- 

xos patiments que passem també nosaltres; “i ferma és la nostra espe- 

ranca sobre vosaltres, sabent que, com sou participants dels patiments, 

aixi també ho sou de la consolació. 

8 Perque no volem, germans, que ignoreu la tribulació que ens va 

6 Peró si som 

ΤῸ 1 Cor. 115. 3, Epb. 1, 3; Rom..xv, $; IPtr.1,3. 5. Col..1, 24. 7, Phil. 11, 10. 

Pare de les misericordies. Hebraisme  diversament transcrites en els manus- 
molt freqúent que equival al superlatiu 
absolut del positiu misericordíos. 

4. — Miijangant la consolació. Segons 
la Vg.: «mitjancgant P'exhortació ». 

6.—Les cláusules d'aquest verset són 

crits. La Vg. afegeix una tercera pro- 
posició, evidentment interpolada. Cap 
manuscrit, en efecte, no pot invocar-se 
en favor seu. 
8.—No volem. Fórmula solemne molt 
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γενομένης ἐν τῇ "Aola, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ¿BaphBnpev, 

ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ 

ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς: 15 ἐκ τηλικούτου θανά- 

του ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 

11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσ- 

ὦπων τὸ εἷς ἧμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 

12 Ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὔτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως 

ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἐν σοφία σαρκικῇ 

ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς 

ὕμᾶς. od γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἔπι- 

γινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 1, καθὼς καὶ ἐπέ- 

yvote ἧμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ¿opev καθάπερ καὶ ὑμεῖς 

ἡ μῶν ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ. 

8 γενομ.] + ἡμῖν ΕΚΙ, al. sy || το χαι ρυεται EFGKLM al. vg sy", om. AD*e syP || 12 αγιοτ.] 
απλοτητι DEFGL al. vg sy, πραοτητι 93. 211 || 12 θεου] + χαὶ BM 37 al. fwg sy || σαρχινὴ FG || 
13 om. αλλ ΒΕ || om. ἡ a A||om. ἡ καὶ ἐπιγιν. B 31 al. |] 14 om. ἡμῶν 22 ACDEKL al. sy? 

freqúent en els escrits de St. Pau.—Des-  expressa la causa pels efectes. La Vg. 
esperávem. La Vg. porta: «Ens fasti- diu: «De tants grans perills ». 
guejava». : 12. — La nostra gloria. Literalment: 

10. — Tanta mort. Metonimia que La nostra gloriació. 
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esdevenir a Asia, car fórem afeixugats desmesuradament més enllá de 

les nostres forces, talment que desesperavem fins de viure, %ans nosaltres 

en nosaltres mateixos tinguérem sentencia de mort, per tal que no esti- 

guem confiats en nosaltres mateixos, sinó en el Déu que ressuscita els 

morts, 1% qui de tanta mort ens ha salvat i ens salvará, en el qual esperem 

que igualment encara ens salvara, ** coadjuvant també vosaltres en Poració 

per nosaltres, per tal que de la gracia a nosaltres feta en esguard de 

molts, per moltes persones siguin donades grácies de nosaltres. 

12 Perque aquesta és la nostra glória, el testimoni de la nostra conscién- 

cia, que amb santedat i sinceritat de Déu, no amb saviesa carnal, sinó 

amb gracia de Déu, ens hem comportat en el món, i molt més amb vos- 

altres. 1%Perqué no us escrivim altra cosa que el que llegiu, i que ja bé 

coneixeu, i confio que fins a la fi coneixereu, 1514] com ens heu conegut 

a nosaltres en part, car som la vostra gloria, i vosaltres la nostra en el dia 

del Senyor nostre Jesús. 

0 Ilim. tv, 18.211, Rom: xy, 30. 12,1 Cor. 11, 45, 14, Cor. 1, 8 

Amb santedat. Alguns manuscrits por- χε. La Vg. tradueix aquests dos verbs 
ten : «amb simplicitat» (ἔν ἀπλότητι). 
És la lligó adoptada per la Vg., la qual 
afegeix encara cordis, del cor.— Saviesa 
carnal. Vegeu la nota a 1 Cor. 1, 20. 

13. — El que llegiu i que ja bé conet- 

posant-los en temps pretérit. 
14. — Tal com... en part. Cal consi- 

derar aquest incís com formant un pa- 
réntesi, i referir la resta del verset al 
verb confio del verset anterior. 



PARS PRIMA 

ORATIO PAVLI APOLOGETICA 

(1, 15 - VIL, 16) 

I. AÁPOLOGIA ADVENTVS DILATI 

15 Kai ταύτη τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὕμᾶς ἐλθεῖν 

ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε, 18 καὶ δι᾽ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ 

πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὕφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι 

εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 1 τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρία ἐχρη- 

σάμην ; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ 

ναὶ καὶ τὸ οὔ οὔ; 18 πιστὸς δὲ ὃ θεὸς ὅτι ὃ λόγος μῶν ὃ πρὸς ὑμᾶς οὐκ 

ἔστιν ναὶ καὶ od. 15δ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὃ ἐν ὕμῖν 

δι᾿ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο 

ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 39ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, Ev 

αὐτῷ τὸ ναί: διὸ καὶ δι᾽’ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 

215 δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἣμᾶς θεός, 226 καὶ 

15 προτ.] δευτερον K, om. N* 121} yapuv BLP al. || 19 χριστ. τησ. N*AC || 20 διο χαι δι αὐτου] 
χαι ev αυτὼ EKL al, sy || δοξαν] + χαι τιμὴν FG |] 21 υμας συν ἡμῖν C al, syh 

17. —No vaig ésser lleuger a deci- 
dir aquestes coses, encara que després 
canviés de decisió, perqué en els meus 
pensaments no tinc el criteri de la carn, 
co és de l'egoisme 1 de la passió, tal- 
ment que, com els homes que obren 
així, canvii sovint de parer, dient adés 
511 adés no. 

El si sii οἴ πο no. La Vg. no tradueix 
duplicats aquests dos adverbis. "Tanma- 
teix, la repetició, expressa d'una faisó 

més enérgica la inconstáncia de "home 
voluble. 

18. — Pero fidel ἐς Déu. Fórmula ju- 
ratória. St. Pau pren la veracitat de 
Déu com a model 1 testimoni de la seva 
propia. 

19. — 1 per Sílva. Tots els intérprets 
són unánimes a afirmar que es tracta de 
Silas, esmentat en Act., XV, 40i XVI, 
25, qui contribui a la fundació de l'es- 
glésia de Corint. 



PRIMERA PART 

EN DEFENSA PROPIA 

(E τς VI. τὸν 

I. DEFENSA DE L”AJORNAMENT DE LA SEVA VINGUDA 

151 amb aquesta confianca volguérem venir primer a vosaltres, per tal 

que tinguéssiu una segona gracia, *$i passant per vosaltres, anar a la 

Macedonia, i de la Macedonia venir altre cop a vosaltres, ἱ per vosaltres 

ésser acomiadats cap a la Judea. 17 Volent, doncs, aixó, ¿tal vegada vam 

usar de lleugeresa? ¿O alló que delibero, ho delibero segons la carn, 

talment que hi hagi en mi el si sii el no no? 

el meu parlar a vosaltres no és si i no. 

18 Pero fidel és Déu, que 

19 Perqué el fill de Déu, Jesu- 

crist, el predicat "entre vosaltres per mi 1 per Silvá i Timoteu, no fou 

sii no, ans el si fou en ell. 20 Perqué tantes com són les prometences de 

Déu, esdevenen si en ell; per aixó, per ell és donat per nosaltres l'amén 

.a Déu per a gloria. 

10. Coravos. 

20. — Les prometences de Déu. Fetes 
per Déu a Abraam i acomplertes — es- 
devingudes sí — en Jesucrist, al qual sí 
respon el nostre amén a la gloria de 
Déu. 

Per aixo. Algunes edicions gregues 
no transcriuen aquesta conjunció. Tan- 
mateix, es troba en els principals manus- 
crits. 

Per nosaltres... per a gloria. Segons 
Vg.: «per a gloria nostra ». 

El mateix camí (la mitjanceria del 
Crist) que ha seguit el compliment de 

17 ME VS 373 lacixv; 12. 

211 el qui ens fortifica junt amb vosaltres en Crist 

1 COLO il Or: 

les prometences de Déu a nosaltres han 
de seguir les nostres oracions i benedic- 
cions a Déu. 

21-22. — Les tres Persones divines 
contribueixen en la collació 1 en l'exer- 
cici de l'apostolat, del qual es tracta 
aci. El Pare fortifica, ungeix de l'espe- 
rit de coratge i segella amb el segell 
de 1'Esperit, dispensador dels carismes, 
i tot aixo, ho fa en Crist, més bé envers 
el Crist (εἰς Χριστόν), al qual dirigeix 1 
té adherits per la gracia els apóstols. 

No és ací aMdudida la Confirmació, 
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σφραγισάμενος ἧμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς 

καρδίαις ἡμῶν. 35 Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς KópivBov. οὐχ ὅτι 

κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑὕμῶν' 

τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 

(C. 11.) : Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς 

ἐλθεῖν. 

πούμενος ἐξ ἐμοῦ; kal ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ 

2el γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὃ εὐφραίνων με el μὴ ὃ λυ- 

ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἧ ἐμὴ χαρὰ πάν- 

τῶν ὑμῶν ἔστιν. “ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα 

ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε 

ἣν ἔχω περισσοτέρως εἷς ὑμᾶς. 

δ Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ 

ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Pikavov τῷ τοιούτῳ ἣ ἐπιτιμία αὕτη Y ὑπὸ τῶν 

πλειόνων, ἴ ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, 

μὴ πὼς τῇ περισσοτέρα λύπῃ καταποθῇ ὃ τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς 

κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην: %eic τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν 

δοκιμὴν ὑμῶν, el εἰς πάντα ὑπήκοοί ἔστε. 10 ᾧ δὲ + χαρίζεσθε, κἀγώ: 

καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι᾽ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χρι- 

στοῦ, Míva μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὕπὸ τοῦ σατανᾶ: οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ 

νοήματα ἀγνοοῦμεν. 

12: Ελθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἷς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ 

θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἔν κυρίῳ, 15 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου 

τῷ μὴ eúpelv με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς 

23 οὐχετι] oux FGde sy? [}Π|. 1 δὲ] γὰρ Β 17. 37 57}}} 2. τις] + ἐστιν DEFGKLOP αἱ. lat||3 inc. 
χαι γὰρ 17. 137 578} eyo.] + ὑμῖν DEFGKL al. lat sy || λυπὴν] + er: λυπὴν DEFG al. lat syt || 7 om. 
μαλλον 48 Aug sy? || 9 eyp.] + ὑμῖν FG || δοχ.] + πάντων F8rG |] εἰ] ἡ 48 17 || 10 ἐγὼ εἰ τι χεχ. ῳ 
χεχ. ΚΙ, 17 al. syb || 12 Óta το ευαγγ. FGd e vg 

com opinen alguns teólegs, sinó la for- 
titud i la unció de 1Esperit Sant que 
reberen els Apóstols com a preparació 
per a la missió apostólica. En aquest 
text, l'Apostol no es refereix a tots els 
fidels, sinó a ell i als seus companys 
d'apostolat (Silva 1 Timoteu en espe- 
cial), als quals no podria ésser adequa- 
dament apropiat un ritu comú a tots. 
D'altra banda el qui confirma, segella, 
ungeix, és Déu, 1 no un ministre sagrat, 
com seria si es tractava de la Confir- 
mació. 

22. — El qual també ens segella. Me- 
táfora molt expressiva, manllevada als 

segells que s'usaven per donar valor 
oficial als documents. 

Les penyores de P'Esperit. En el llen- 
guatge de Sant Pau, esperit significa o 
PEsperit Sant o la nostra natura elevada 
per ell a un ordre sobrenatural. Com- 
prén, doncs, l'ánima i el cos, el qual, 
espiritualitzat en germen, ha rebut les 
penyores de l'espiritualització acompli- 
da en l'altra vida. L*Esperit Sant és 
indivisible, peró nosaltres, limitats, no- 
més en podem participar en mesu- 
ra curta, que aci s'anomena penyo- 
res, com en Rom. VIII, 23 primicies, 
peró que pot créixer indefinidament, fins 
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i ens ungeix és Déu, el qual també ens segella i doná les penyores de 

PEsperit en els nostres cors. *ljoinvoco Déu per testimoni sobre la 

meva ánima, que és per planyenca de vosaltres que encara no he vingut 

a Corint. No perqué senyoregem la vostra fe, ans som cooperadors de 

la vostra joia, per tal com us manteniu en la fe. 

(C. II.) *Peró em vaig fer el determini de no venir més a vosaltres amb 

tristesa. ?Perqué sijo us entristeixo, ¿qui será el qui m'alegrara, sinó Pen- 

tristit per mi? 51 αἰχὸ mateix vaig escriure, per tal que, en venir, no hegui 

tristesa d'aquells de qui em calia rebre goig, confiant en tots vosaltres que 

el meu goig és de tots vosaltres. *Perqué en molta tribulació i angoixa 

de cor us vaig escriure amb moltes llágrimes, no pas perqué us entristissiu, 

ans perque coneguéssiu la caritat sobreabundant que tinc envers vosaltres. 

51] si algú va contristar, no em va contristar a mi, ans, més o menys, per 

no fer-ho massa greu, tots vosaltres. *Basti al tal aquest reny provinent dels 

més, *talment que, ben al contrari, més aviat vosaltres li atorgueu gracia 

¡ el consoleu, a fi que aquest tal no sigui amarat d'una tristesa excessiva. 

8 Per aixó us exhorto que confirmeu envers ell la caritat. Car també 

vaig escriure per aixó, per conéixer la vostra prova, si sou obedients en tot. 

19] el que vosaltres perdoneu, jo també; perque alló que jo he perdonat, si 

res he perdonat, ha estat per vosaltres, en preséncia de Crist, * per tal que 

no siguem collits per Satanás, puix que no desconeixeu els seus designis. 

12 Altrament, havent anat a Troas per a l'evangeli del Crist, i havent- 

se'm obert la porta en el Senyor, 1%no vaig tenir repós en el meu esperit 

per no haver trobat Titus, el meu germá, ans prenent comiat d'ells, vaig 

22, Inf. v,y 5. 3, Inf. xn, 20s.; Phil. 11, 27. 4, Inf. vrr, 8. 6,1 Cor. v, 3 ss. 8,1Cor. xvr, 14. 11, Inf. 
τ PESOS os ACES VE ὅν Gor. xvi; 9; Col. 10, 1. 13, mf. σὰς, $; Tit. 1,4. 

a Vexpandiment darrer de Teternitar. 
23. —Invoco Déu. Adjuració solem- 

ne que reforca les paraules que se- 
gueixen. 

3. —No hegui tristesa. La Vg. afe- 
geix: «sobre tristesa». Es una ad- 
dició dels copistes manllevada, pro- 
bablement, a VPepistola als Filipencs, 
Ἡ 55. 

5-11.—Segons observa Bisping,i amb 
ell molts exegetes moderns, aquests ver- 
sets formen una espécie de parentesi. 

5-—Verset de sentit dubtós. Segons 
Vg., voldria dir, seguint lexposició de 
St. Tomás: Si algú em contristá, no em 
contristá sinó en part, i dic en part, per no 

ὃ - NOU TESTAMENT. XIV 

agreujar-vos més del just, perque tam- 
bé vaig rebre consol de molts de vosal- 
tres. La nostra versió respon més al 
textgrec, ive avalada per autoritats com 
Rod. Cornely, Crampon, Fillion, etc. 

10. — Í el que vosaltres perdoneu. La 
Vg. posa aquest verb en pretérit. 

En presencia de Crist. Aquesta és la 
versió literal, més que no pas la de la 
Vg. que diu : «En la persona del Crist.» 

12.—L”Apostol reprén aqui el raona- 
ment a partir del v. 5. — Troas. Ciutat 
de Frigia o de Misia, al'HeHespont. En 
temps de Plini, s"anomenava també Ale- 
xandria. Actualment és coneguda amb 
el nom d'Eski Stambul. 
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ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 

ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καί τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι 

14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι 

δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ: 18m Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς 

σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 οἷς μὲν ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἷς 

θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἷς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός ; 
€ 11 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἵ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς 

ἐξ, εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 

2. AÁPOLOGIA LIBERTATIS SVAE 

(C/ TL) 
ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν; 2 ἐπιστολὴ 

1"Apxópeda πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρήζομεν 

ἡμῶν Úpelo ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις μῶν, γινωσκομένη 

καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ὃ φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ 

ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὕφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ 

τινεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίαις 

σαρκίναις. ' 

6 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν. 

Sovx ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἵκανοί ἔσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἣ 

ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, ὀὃς καὶ ἱκάνωσεν ἧμᾶς διακόνους καινῆς 

διαθήκης, οὗ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος: τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, 

τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. “El de Y διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν 

ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξη, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς 

υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἷς τὸ πρόσωπον Μωῦσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου 

14 εν χριστω] toos 17 αἱ. Ambrosiast vz || 15 om. τῷ θεὼ Καὶ Orig Aug || 16 om. ex (bis) DEFGKL 
al. lat || 17 πολλοι] λοιποι DEFGL al. sy || om. ὡς 29 FGde vg || χατενώπιον DEFGKL al. || WM. 1 ἢ 19] 
ει AKLP al. arm|| fin.] + συνστατιχὼν D*EFG al. sy, + ἐπιστολων FG |] 2 χαρὸ. υμων Y al. || xa: 
εγγεγρ. B 67. 74v2 || 3 χαρδιας ΕΚ al. lat sy? |] 4 ἐχω A |] 6 ἀποχτεινει B al. || 7 ypap par: BDs:FerG syP 

14.—La fragancia del seu coneixemen!. 
El prenom seu resta ambigu. Sembla que 
es tracta del coneixement de Jesucrist, 
més que no pas del de Déu Pare. La 
comparació de la fragancia sembla man- 
llevada al costum antic de cremar perfum 
a Varribada dels vencedors. D'altres la 
refereixen a lolor de l'encens sagrat o 
dels sacrificis oferts al Senyor. 

16. —La Vg. afegeix tam: «¿quí tan 
apte ὃ» 

17. — Com els molts que falsifiquen. 
El verb καπηλεύειν significa literalment 
traficar en vi. El sentit figurat falsif- 

car recolza en el costum que molts 
traficants tenen d'adulterar el vi. L”A- 
postol reivindica la seva sinceritat con- 
tra els fraus dels intrusos de Corint que 
acomodaven la paraula de Déu al gust 
de llurs oients. 

4-6. — Contra l'acusació dels seus 
enemics d'arrogáncia 1 de tirania, Sant 
Pau respon que la seva doctrina i el seu 
ministeri no vénen d'ell mateix, sinó 
del Senyor. Els apóstols no són capa- 
cos ni del més petit judici, ans tota 
aptitud els ve de Déu, que els ha fets 
ministres de la nova alianca. No ens hem 
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sortir per a la Macedonia. **Peró grácies a Déu, que sempre ens fa 

triomfar en el Crist i manifesta en tot lloc per mitjá de nosaltres la fra- 

gaáncia del seu coneixement, 1 car bona olor de Crist som per a Déu, en 

els qui se salven i en els qui es perden; *en els uns, olor de mort per a 

mort; en els altres, olor de vida per a vida. 1 per a aixó ¿qui és apte? 

17 Perqué no som pas com els molts que falsifiquen la paraula de Déu, ans 

parlem com des d'un cor sincer, com de part de Déu, a preséncia de Déu, 

en Crist. 

2. DEFENSA DE LA SEVA LLIBERTAT 

(C. MI.) *¿Comencem altra vegada a recomanar-nos nosaltres ma- 

teixos? ¿O hem de menester, com alguns, lletres de recomanació prop de 

vosaltres, o de part de vosaltres? *La nostra lletra sou vosaltres, escrita 

en els nostres cors, coneguda i llegida de tots els homes, %essent cosa 

clara que sou una lletra de Crist, redactada per ministeri nostre, escrita no 

pas amb tinta, sinó amb esperit de Déu vivent, no pas en taules de pedra, 

sinó en taules de cors de carn. 

4] tal confianca, la tenim pel Crist en Déu. No pas que per nos- 

altres mateixos siguem capacos de pensar res com de nosaltres matei- 

xos, ans la nostra capacitat és de Déu, ὅδε] qual també ens féu ministres 

idonis d'una nova alianca, no de lletra, sinó d'esperit, perqué la lletra 

mata, peró l'esperit vivifica. “Isi Padministració de la mort gravada en 

lletres sobre pedres esdevingué en gloria, talment que els fills d'Israel no 

podien mirar de fit el rostre de Moisés, a causa de la gloria del seu ros- 

14, Col. 11, 15. 15, 1 Cor. 1, 18. 

atrevit a traduir el grec λογίζεσθαι per 
Parcaisme consirar que expressa aproxl- 
madament el mateix matis: albirar o 
sospesar una qúestió amb l'enteniment 
practic. La doctrina de la necessitat de 
la gracia per a qualsevol pensament sa- 
ludable no surt d'aquest text sinó per un 
argument de paritat, o un a fortiorí que 
va més enllá del sentit literal del text. 

6.—No de lletra, sino d' esperit. Áquests 
dos substantius es troben en genitiu en 
el text grecien ablatiu en el text llati. 

7-16.—AHusió a Ex. XXXIV, 29 ss. 
El rostre de Moisés, en parlar amb Déu, 
s'omplia talment de gloria, que després 

lab ν τ 8: 1) Corax, 2. 
6, lo. vi, 63; 1 Cor. xv, 10; x1, 25; Rom. vn, 2. 

3, Ex. xxxr, 18, 
IAS χχτιν, 20 SS: 

5, Sup. 11, 16. 

havia de cobrir amb un vel perqué els 
israelites li poguessin sostenir la mira- 
da. Molt més resplendent será el mi- 
nisteri de Crist que, al contrari del que 
exercia Moisés, és d'esperit, de justicia 
1 d'immortalitat. Aquell vel roman en 
el text de Antic Testament quan el lle- 
geixen ulls jueus, que no en saben veu- 
re el compliment en el Crist. Pero els 
heralds de Crist no porten aquell vel al 
rostre, perque el Crist l'ha llevat. A la 
fi, quan els jueus es convertiran, cau- 
rá també el vel dels seus ulls. 

7. — No podien mirar... El text 
d'Ex. XXXIV, 30, diu només: «Temien 
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αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, ὅ πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἣ διακονία τοῦ πνεύματος 

ἔσται ἐν δόξῃ; %el γὰρ ἣ διακονία τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ 

μᾶλλον περισσεύει Ñ διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 19καὶ γὰρ οὐ 

δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑὕπερβαλ-- 

λούσης δόξης. Mel γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ 

pévov ἐν δόξῃ. 15 Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησία χρώ- 

μεθα, lMkal οὐ καθάπερ Μοῦσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταρ- 

γουμένου. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον 

ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, 

μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται: [1 ἀλλ᾽ ἕως σήμερον 

14 ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. 

ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωῦσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν 

κεῖται: 16 ἡνίκα δ᾽ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμ- 

μα. 11ὃ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν: οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, ἐλευθε- 

pla, ᾿Ιδήμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου 

κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἷς 

δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. 

(C. IV.) 1Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεή- 

θημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν, 3 ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ 

περιπατοῦντες ἐν πανουργία μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ 

τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνεί- 

δησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5 εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ 

εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον, “ἐν οἷς ὃ 

θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ 

αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἔστιν 

εἰκὼν τοῦ θεοῦ. od γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν 

9 7,1%] τὴ NACD*FG αἱ. e sy || δοξὴ] εν δοξη DEFGKLP al. lat arm || 13 tehoc] προσωπον Af 
Ambrosiast (2) vg || 14 om. nuepas ΚΙ, al. sy|| 17 xuptov] to aytov L, om. 33. 35, + exet EFGKLP 
al. vg 78} 18 xadworep B||1V. 2 συνιστωντες EKL al. ||om. av0p. Καὶ [4 χαταυγασαι ΟΡΕΗ, 
διαυγ. 4 10 al., + αὐτοις EKLP al. sy || χριστ.] xuptov C]| του aroparov θεου LP al. sye [| 5 ) uno. 
χριστ. NACDEf syh 

d'atansar-se a ell.» Sant Pau manlleva, 
sembla, aquest detall a una tradició que 
trobem reportada en Filó, Vida de Moi- 
sés, TT. 

9. —Fou glória. Segons la Vg. «és 
gloria». Tanmateix, el context sembla 
exigir el temps pretérit. 

13. —Í no com Moisés... Αἰχὸ és: 
«1 no fem com Moisés, el qual posa- 
va...» 

En la fi. En la Vg. llegim: «En la 
fac.» La llicó grega πρόσωπον té en 
favor seu la majoria dels Sants Pares. 
14.— En Crist és llevat. Gramatical- 

ment, sembla que el subjecte d'aquest 
verb és el vel. Meyer, Bisping 1 altres 
exegetes són de parer que el dit subjec- 
te és 1' Antic Testament. 

15. — Un vel és posat sobre llur cor. 
En les sinagogues, els jueus es cobrien 
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tre, que era moridor, $¿com no será molt més en glória Padministració 

de Pesperit? *Perqué si el ministeri de la condemnació fou glória, molt 

més Pavanca en gloria el ministeri de la justicia. *%Car alló que fou glo- 

-rificat no fou glorificat en aquest aspecte, a causa de la sobrepuja de 

gloria. *MPerqué si alló que era moridor fou amb glória, molt més alló 

que roman és amb glória. **Tenint, doncs, tal esperanca, usem de molt 

franc parlar, 151 no com Moisés posava un vel sobre el seu rostre, per 

tal que els fills d'Israel no fixessin Pesguard en la ἢ d'alló que era mori- 

dor. '%Peró llurs sentits s'esmussaren, perque fins al dia d'avui damunt 

la lectura de Antic Testament roman el mateix vel no retirat, perqué en 

Crist és llevat; Mans fins avui, sempre que és llegit Moisés, un vel és 

posat sobre llur cor, 1*peró quan s'haurá convertit al Senyor, el vel será 

retirat. 

llibertat. 

la glória del Senyor, ens transformem en la mateixa imatge de gloria en 

17 Peró el Senyor és l'esperit, ion és l'esperit del Senyor, és la 

18 Peró tots nosaltres, que contemplem sense cap vel al rostre 

gloria, talment com per lPesperit del Senyor. 

GI.) 

ens ha estat feta, no defallim, *ans refusem les secreteses vergonyants, 

lPer aixo, tenint aquest ministeri, segons misericordia que 

no comportant-nos amb doblesa, ni falsejant la paraula de Déu, sinó amb 

la manifestació de la veritat, recomanant-nos nosaltres mateixos a tota 

51 si encara és cobert d'un vel el nos- 

tre evangeli, per als qui es perden és cobert, *en els quals el déu d'aquest 

consciencia d” home davant Déu. 

segle encegá les intelligéncies dels descreients, per tal que no els brilli 

la claror de l'evangeli de la gloria del Crist, el qual és imatge de Déu. 

SPerqué no ens prediquem pas a nosaltres mateixos, sinó a Jesucrist 

16, Ex. xxx1v, 34. 
2+1.C05.19,5.. Ἃς Col ρας. 

8, Gal. 111, 14. 
18 Ex χντ 7,0105 

13: Ἐχ. χχχιν, 23; ROM. XD 7,215, dos 22: Gal: δὴ τ᾿ τ: 
1, Sup. ἱπ, 6. 

la testa amb un vel per a llegir la Sagra- 
da Escriptura i fer les pregaries litúrgi- 
ques. Aquest costum no s'observava 
ja en el temps de Sant Pau. Es pro- 
bable, doncs, que no hi fa allusió. 

18. — De gloria en gloria. Segons la 
Vg., «de claredat en claredat». 

Talment com per Pesperit del Se- 
nyor. L”Esperit Sant essent en nosal- 
tres a manera de causa formal de la 
nostra transformació en fills de Déu i 
imatges de Crist, Sant Pau, sempre que 
parla d'aquesta regeneració nostra, l'a- 
tribueix a 1'Esperit del Senyor. 

1. — Tenint aquest ministeri. Els ver- 
sets 14-18 del capitol precedent for- 
men una mena de paréntesi. L'Apostol 
reprén ara el raonament que havia co- 
mencat a desenrotllar. 

2. — Áns refusem. Literalment: «Ans 
refusárem». ' 

4. — El deu d'aquest segle. Es el dia- 
ble, que només Sant Pau anomena així, 
amb una possible allusió implícita a 
la idolatria. Una expressió semblant és 
la de Phil. 11l, 19: «quorum deus uen- 
ter est.» Es troben també metáfores 
semblants en la literatura rabínica. 
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κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ᾿Ιησοῦν. δὅτι ὃ θεὸς ὃ εἰπών: ἐκ 
σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν 
τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ἰ" Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἧ 

ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως Y τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν: 8ἐν παντὶ θλιβό-- 

βενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι͵ 

ϑ διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολ- 

λύμενοι, 19 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι TEPLHÉPOV- 

τες, ἵνα καὶ ἣ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 1:ἀεὶ γὰρ 

ἡμεῖς οἵ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἣ ζωὴ 

τοῦ ᾿ησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 13 ὥστε ὃ θάνατος ἐν 

ἡμῖν ἐνεργεῖται, Y δὲ ζωὴ ἐν Úplv. ᾿ϑἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ τινεῦμα τῆς 

πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον’ «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα,» καὶ ἡμεῖς 

πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 1 εἰδότες ὅτι ὃ ἐγείρας τὸν κύριον Ἴη- 

σοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 1ὅ τὰ γὰρ 

πάντα δι' ὕμᾶς, ἵνα Y χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαρι- 

στίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 

16 Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἶ καὶ ὃ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρε- 

ται, ἀλλ᾽ ὃ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἥμέρα καὶ ἥμέρα. 

τίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἥμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον 

βάρος δόξης κατεργάζεται ἣμῖν, 15 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα 

ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα" 

1 τὸ γὰρ παραυ- 

τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλε- 

πόμενα αἰώνια. 

(C. V.) 1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἣ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους 

ς δια τησου N*A*C 17 lat || 6 om. oc D*FG 36 e || om. τῆς δοξης 17 al. || τ. θεου] autov C*D*FG 
39} om. tnoov AB 17 || 11 énc. εἰ γὰρ FKg Tert sy? || tnoov χριστου D*FG || 13 διο] + χαι NFG sy || 
14 om. χυριον B 17 al. Tert vg || σὺν] δια ΚΙ, al. sy || παραστ.] + nuas 17 || 17 παραυτ.] + προσ- 
χαιρον χαι D*EFG 31 vg 579 || om. μων B sy? 

6. — De les tenebres resplendeixi la 
llum. AlHusió a Gn. l, 3, on es llegeix 
la história de la Creació. 

ἡ. —La natura humana és com un 
vas de terrissa, inapte en si per a por- 
tar la grandesa d'aquest ministeri. Aixl 
es veu millor que els resultats admira- 
bles són de Déu. Amb tot, és molt pro- 
bable que Sant Pau faci δ᾽] διό als seus 
defectes naturals: estil incorrecte, mi- 
gradesa corporal i potser salut frévola. 

La sobrepuixanga de la virtut. He- 
braisme. Com si diguéssim: «la virtut 
sobrepuixant». 

8.—Perplexos. El grec ἀπορούμενος 

significa un destorb o entrebanc extrem. 
10.—Portant en el cos la mort de Jesús. 

Perqué el valor de la redempció acom- 
plida per Jesucrist ens sigui aplicat, cal 
que conformem amb Jesús crucificat la 
nostra vida, mortificant el nostre cos. 

En el nostre cos. Vg. posa: «en els 
nostres cossos», malgrat de tenir en 
contra gairebé tots els manuscrits 
grecs. 

17.—Perque la lleu tribulacio nostra 
del temps present. Segons Vg.: «Perqué 
la momentánia 1 lleu...» La majoria 
dels manuscrits grecs manquen de l'ad- 
jectiu corresponent a momentania. Els 
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Senyor; nosaltres, peró, servents vostres per Jesús. Perqué el Déu que 

digué: De les tenebres resplendeixi la llum, resplendi en els nostres cors 

per a illuminació del coneixement de la gloria de Déu a la fag de Je- 

sucrist. 

1 Peró tenim aquest tresor en vasos de fang, per tal que la sobrepuixan- 

ca de la virtut sigui de Déu i no de nosaltres: $en tota cosa atreballats, 

peró no esclafats; perplexos, peró no desesperats; *perseguits, peró no 

desemparats; rebatuts, peró no perduts, *%sempre portant arreu en el cos 

la mort de Jesús, per tal que també la vida de Jesús es manifesti en el 

nostre cos. Car sempre, nosaltres, els vivents, som lliurats a la mort 

per Jesús, perque també la vida de Jesús es manifesti en la nostra carn 

mortal, 1*talment que en nosaltres obra la mort, peró en vosaltres la vida. 

13 Peró tenint el mateix esperit de la fe, segons alló que és escrit: « He 

cregut, i per aixó he parlat», també nosaltres creiem, i també per aixo 

parlem, **sabent que qui ressuscitá el Senyor Jesús també a nosaltres ens 

ressuscitará amb Jesús i ens posará junt a vosaltres. 1 Perque tot és per 

causa de vosaltres, a ἢ que la gracia, multiplicada, faci ben abundants les 

accions de grácies dels molts per a glória de Déu. 

16 Per aixó no defallim, ans, ni que el nostre home exterior es destruei- 

xi, peró el nostre home interior es renova de dia en dia. 'WPerque la 

lleu tribulació nostra del temps present ens llavora un pes etern excessiva- 

ment desmesurat de glória; 1$no esguardant nosaltres les coses que es 

veuen, sinó les que no es veuen; car les que es veuen són temporals, peró 

les que no es veuen, eternes. 

(C. V.) *Perqueé sabem que si la casa terrena del nostre atendament 

GU προ ION TL, δὲ 10, Rom. vu, 11. 
14. ΤΟ τ νι, TA: 

11, Ps. xuur, 23; Rom. vir, 36. 
17, Rom. vin, 18. 

13, PS. CXY, 10. 

-manuscrits siríacs, l'armeni i alguns de 
grecs insereixen πρόσκαιρον. 

Excessivament desmesurat de gloria. 
Sant Pau empra una expressió enérgi- 
cament ponderativa, que no té parió en 
cap altre dels seus escrits. 

1-4. — En aquest passatge, Sant Pau 
es refereix al desig dels corintis d'ésser 
del nombre dels qui la parúsia trobará 
vius, i així s'estalviaran la descomposi- 
ció de la mort. El consol principal dels 
quí no fruiran d'aquest privilegi és que 
a la destrucció del cos (la casa terrena), 
rebran una casa eterna, no feta de má 
d'home, en el cel. Segons altra com- 

paranca del v. 4, el cos mortal és un 
vestit que será sobrevestit celestialment. 
Aquesta casa eterna, aquest vestit ce- 
leste, per uns és el cos gloriós, per al- 
tres la mateixa gloria del cel, que els 
traspassats en el Senyor reben ja bon 
punt són privats del cos mortal, mentre 
que el cos gloriós no el tenen sinó 
idealment, com un crédit a cobrar in- 
faliblement. La primera interpretació 
és la més comuna 1 la més rebedora. 

1. — La casa terrena. Aquest adjectiu 
no significa aqui alló que prové de la ter- 
ra, sinó alló que és damunt la terra. Per 
aixó Vg. empra lerrestris 1 no terrenus. 
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καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροτιοίητον αἰώνιον ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. 53καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ 

ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, 8 εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ 

γυμνοὶ εὑρεθησόμεθο. ἐκαὶ γὰρ οἵ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν 
“Ὅι y 

βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὗ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα κατα-- 

ποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὅ ὃ δὲ κοιτεργασάμενος ἣμᾶς εἰς αὐτὸ 

τοῦτο θεός, ὃ δοὺς ἥμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. ὁ Θαρροῦντες 

οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν dro 

τοῦ κυρίου: ἴδιὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους: 8θαρροῦ- 

μεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι 

πρὸς τὸν κύριον. 3 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδη- 

μοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 

δ El 

τοῦ σώματος τιρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 

10 τοὺς γὰρ πάντας UEG φανερωθῆναι 

ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ 

3. APOLOGIA SIMPLICITATIS ET SINCERITATIS SVAE 

1 Etgótec οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, θεῷ δὲ 

πεφανερώμεθα: ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶ- 

agar. 120 πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὕμῖν, ἀλλὰ ἄφορμὴν διδόντες 

Úptv καυχήματος ὑπὲρ ἣμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχω- 

Υ. 3 eye] ειἰπερ BDEFG al. || εχδυσαμενοι D*FG e Τετὶ Ambrosiast || 4 σχηνει] + tovtw DEFG 
al.syl]s o χαι δους EKL al. sy |]6 χυρ.] θεου D*FerG [17 xat οὐ δια FG ||8 θαρρουντες N 80 
Tert || xup.] 0z0v Der 17 Ambrosiast arm || 10 δια]ιδια de ve |] pavh.]xaxov BDEFGKLP al. || 12 inc. 
ov γὰρ EKL al. || ur. vuwWv NB 17 

2. — Perque dins ella... La locució 
«Nam et in hoc» de Vg. no significa, 
com alguns afirmen, «car en aixó »; 
puix que el pronom del text grec es 
refereix evidentment al substantiu σκή- 
νους, del verset precedent, que traduim 
per atendament. Remarquem que els 
neoplatónics solen donar al cos el nom 
de vestit de P'dnima, qo que explica el 
pensament de la resta del verset. 

3. — Tota vegada que siguem trobats 
vestits, i no despullats. Expressió de sen- 
tit discutit. Segons la Vg. 1 la major 
part dels comentaristes antics 1 mo- 
derns, expressa la condició : posat que 
en aquell moment siguem trobats ves- 
tits (del cos), go és vius, i no despu- 

llats, co és morts. Sols amb aquesta 
condició, podem dalejar per ésser so- 
brevestits. Molts comentaristes mo- 
derns, fundats sobretot en raons filoló- 
giques, ho prenen com una explicació 
del desig d'arribar vius en aquell dia 
«per tal com (εἴ γε significant siquidem, 
1 no pas si uero) una vegada revestits de 
la gloria celeste, no serem trobats nus, 
co és no morirem més.» La negació οὐ 
no afectaria l'adjectiu γυμνοί (nus), sinó 
el verb εὑρεθησόμεθα (serem trobats), i 
tindria el valor d'oúxém (ja no). Prefe- 
rim la primera interpretació, que és la 
tradicional 1, avui 1 tot, la més comuna. 

Siguem trobats vestits. La llicó de Vg. 
dóna aqui, segons opinió dels millors 
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s'esgruna, tenim de Déu un edifici, una casa no feta de má d”home, eter- 

na, en els cels. *Perqué dins ella gemeguem, dalejant per sobrevestir- 

nos de la nostra habitació, la que és en el cel, *tota vegada que siguem 

trobats vestits, i no despullats. *Perqué els qui som en aquesta tenda 

gemeguem afeixugats, per tal com no volem desvestir-nos, sinó sobreves- 

tir-nos, talment que co que és mortal sigui absorbit per la vida. *1 qui 

ens treballá just per a aixó, és Déu, el qual ens doná les penyores de lP'es- 

perit. Confiant, doncs, sempre i sabent que mentre habitem en el cos 

som exiliats del Senyor, *perqué per fe caminem, i no per aspecte, $amb 

tot, tenim confianca i ens abelliria més tost de departir-nos del cos envers 

el Senyor. *Per aixó maldem per tal de, o habitant-hi, o partint-ne, ésser 

agradables a ell. *%Car tots nosaltres hem de comparéixer davant el tri- 

bunal del Crist, per tal que cadascú reporti les coses fetes vivint en el cos, 

segons el que féu, o bo, o dolent. 

3. DEFENSA DE LA SEVA SIMPLICITAT 1 SINCERITAT 

11 Coneixent, doncs, la temor del Senyor, persuadim els homes, peró 

som palesos a Déu, i espero d'ésser palesos també a les vostres cons- 

ciéncies. 12No ens recomanem altra vegada a vosaltres, ans us donem 

motiu de gloriejar-vos en nosaltres, perque el tingueu contra aquells 

2, Rom. vir, 23. 3, Apc. xv1, 15. 4,1 Cor. xv, 53. 5, Sup. 1, 22; Eph. 1, 13 s. 8, Phil. 1, 23. 10, Rom. 
x1v, 10; Eph. vi, 8; lo. v, 29. 12, Sup. nr, 

exegetes contemporanis, el veritable 
sentit del text original. Si en lloc de 
vestits admetéssim despullats, que hom 
troba en alguns manuscrits 1 que “Ti- 
schendorf insereix en la seva edició, 
passariem per una tautologia verament 
inexplicable. 

5. —I qui ens treballd. La Vg. em- 
pra el present en lloc del pretérit. 

Les penyores de P'Esperit. Vegeu la 
nota al, 22; 

6. — En el cos. Literalment: «a casa 
o en la casa». Els verbs habitem 1 som 
exiliats corresponen a dos verbs com- 
postos d'un mateix verb primitiu amb 
dues diferents preposicions prefixes, 
co que produeix una elegant parono- 
masia impossible de traduir. 

7. — Per fe caminem, i no per aspecte. 
Distinció ben marcada entre la fe 1 la 

m 

ciéncia. La fe no funda el seu assenti- 
ment en la percepció immediata de lob- 
jecte, com la ciéncia, sinó en l'autoritat 
de Déu que en dóna testimoni. En la 
vida sobrenatural, no ens guiem per 
la ciéncia, sinó per la fe, que és l'arrel 
d'aquella vida. Traduim per aspecte el 
grec εἶδος que significa la preséncia 
immediata de l'objecte contemplat. 

10. — El judici será universal, per a 
tots els adults, i fundat sobre les accions 
morals de cadascun. Aquest text no es 
pot referir al judici particular, sinó en 
virtut d'una extensió del sentit. 

Les coses feles vivint en el cos. Vg. i 
molts Pares llatins tradueixen «les co- 
ses própies del cos». Els manuscrits 
grecs unánimement porten διὰ τοῦ σώ- 
patos que traduim fidelment, seguint 
els millors intérprets. 
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μένους καὶ μὴ ἐν καρδία. 19 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῷ: εἴτε σωφρονοῦ- 

μεν, ὑμῖν. 1h γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἥμᾶς, κρίναντας τοῦτο, 

ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν’ ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον: 1ὅ καὶ ὑττὲρ 

πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἵ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ ὕπεὲρ 

αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 1 ote ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα 

οἴδαμεν κατὰ σάρκα: εἶ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν 

οὐκέτι γινώσκομεν. 1 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις: τὰ ἀρχαῖα 

παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά. 18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλ- 

λάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἣμῖν τὴν διακονίαν τῆς 

καταλλαγῆς, 13 ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, 

un λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἧμῖν 

τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. “0 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ 

θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν: δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ 

14 οτι] + εἰ C αἱ. f Aug vg arm|| 16 ) χαι εἰ FGde vg -γΡ, εἰ δε χαι ELP al. syh|| 17 βπ.} + ta 
παντα EKLP (17 al.) || 18 δια inoov xp. EKL al. || 19 nutv] + tov ευαγγελιου D*EFG || 20 δεο- 
μενοι D*FGe 

14.—L'amor de Crist. No amor que 
hem de tenir al Crist, sinó el que ens 
té ell a nosaltres. 

Ens constreny. Mot dificil de traduir, 
aquest συνέχει grec. Vg. tradueix bé ur- 
get, Sant Joan Crisóstom entén no ens 
deixa sossegar, Teodoret, ens inflama, el 
P. Prat proposa aquests sentits: ens pos- 
seeix sense reserva, ens domina i ens prem, 
ens anima i ens impedelx de pensar en nos- 
altres. Demanem indulgéncia per l'ar- 
caisme constreny, que pot plegar-se a 
bastants d'aquests sentits i ens ha estat 
suggerit per la versió catalana medieval. 

15. — Í que mori per tots. Afegim el 
que, no existent en l'original, per tal de 
deixar ben clar que la proposició se- 
gúent és també afectada pel verb en 
considerar del v. anterior. 

El pensament exposat en aquests dos 
versets és que 1'amor del Crist per nos- 
altres excita amb acuitament els apos- 
tols a abnegar-se per ell, atés: 1.1) que 
en morir el Crist, tots els homes mori- 
ren; 2.2) que si el Crist morí per tots, 
fou perqué aquests no visquessin ja per 
a ells, sinó per al que per ells morí 1 
ressuscitá. ¿De quina mort moriren 
tots els homes en la mort del Crist? 
Sant Tomás en proposa tres: la mort 
espiritual (Sant Agustí), o sia el pecat 
original; la mort mística, o sia morir a 

la vida anterior del pecat, significant 
així no que hagin mort tots realment 
amb Crist, sinó que han de morir; 1 la 
mort moral, o sia que cadascú s'ha de 
tenir per mort a si mateix. La primera 
és inadmissible, perqué Sant Pau hauria 
de dir: un morí per tal com lots moriren, 
co que és lluny del seu pensament. La 
tercera no és probable, perqué tindria un 
to directament exhortatori, que només 
en ressurt indirectamenti com a conse- 
qúencia. Els comentadors adopten ge- 
neralment la segona, expressiva del fet 
que tots els incorporats al Crist pel 
baptisme moren misticament amb ell, 
llur representant comú, expressió viva 
de la solidaritat entre Cristi nosaltres. 

Qui per tots mori i ressuscita. Havent 
vingut el Crist per unir-nos a ell 1 asso- 
ciar-nos al seu triomf, no li bastava de 
morir per nosaltres. La resurrecció és un 
complement necessari de l'obra de la re- 
dempció. Aquesta conformació nostra 
amb les dues fases de l'obra redemptriu 
és simbolitzada pel baptisme, en el qual 
morim 1 ressuscitem misticament amb 
el Crist. Aixi també la nostra fe no és 
solament en el Crist mort, ans també 
en el Crist ressuscitat a nova vida, com 
tantes vegades exigeix 1'Apostol (Rom. 
1,2425 95 1.Thes. ΙΝ αὐ 

16. — Verset difícil. Qui ha penetrat 



SEGONA ALS CORINTIS - V, 13-20 57 

qui es gloriegen parencosament, peró no en el cor. **Perque si fora- 

eixim de nosaltres, és per a Déu, i si som en el nostre seny, és per 

a vosaltres. **Perqué amor del Crist ens constreny, en considerar nos- 

altres que un per tots mori, i per tant tots moriren; 151 que morí per 

tots, per tal que els qui viuen ja no visquin per a ells, sinó per a aquell 

qui per tots mori i ressuscitá. 16 Talment que nosaltres, d'ara més, no 

coneixem ningú segons la carn, i si coneguérem segons la carn el 

Crist, peró ara ja no l'hi coneixem. 1106 manera que si algú és en 

el Crist, és una nova creatura: passaren les coses velles, heus aquí que 

han tornat noves. 181 totes les coses vénen de Déu que ens reconcilia 

amb ell mitjangant el Crist i ens doná el ministeri de la reconciliació. 

19 Per tal com Déu es reconciliava el món amb ell en el Crist, no comp- 

tant-los llurs delictes i posant en nosaltres la paraula de reconciliació. 

20 Exercim, doncs, de legats del Crist, talment com si Déu exhortés per 

mitja de nosaltres. 

17718; XL, 19: 1XY, 17; Gal, vi, ΤΣ ADC. χχῆν 5. 

el misteri de Crist (cf. Eph., II, 3, 6) 
ha de pensar i viure solament per ell 
i deixar tot criteri carnal, co és, pura- 
ment huma. El mateix Pau, posat que 
hagués conegut Crist segons la carn, 
ara ja no el coneix així. El ara més 
(ἀπὸ τοῦ νῦν) es refereix al moment de 
la conversió de 1*Apostol. Aquesta se- 
gona part (si coneguérem, etc.), enclou, 
segons la interpretació més probable, 
una concessió hipotética: encara que ha- 
guésim conegut. D'altres interprets hi vo- 
len veure una hipotesi real, i "expliquen 
de diferent manera: a) abans de la meva 
conversió, vaig conéixer Jesús en vida 

- mortal, peró la meva coneixenca d'ara 
és tota espiritual (Schlatter, J. Weiss, 
Moe, etc.); 8) abans de la meva conver- 
sió, jo veia en Crist un malfactor (Cor- 
nely, B. Weiss, etc.); 2) al principi de la 
meva conversió, jo coneixia malament 
el Crist, pero després he anat rectificant 
i perfeccionant aquella idea falsa. La 
primera explicació no és gens probable, 
la segona és possible, la terca és hete- 
rodoxa i topa amb les repetides afirma- 
cions de Sant Pau sobre la immutabilitat 
del seu evangeli. 

17-20. — Tres fases de la reconcilia- 
ció de lhome amb Déu: iniciativa del 
Pare, que constitueix el seu Fill víctima 

Pel Crist supliquem: reconcilieu-vos amb Déu. 

20, Eph. vr, 20. 

d'expiació, i oblida, per esguard d'ell, 
els crims dels homes; designació dels 
apostols com a ministres de la recon- 
ciliació 1 legats de Crist per a anunciar- 
la 1 acomplir-la; resposta de l'home, 
posant-se en disposició de fer fructuosa 
en ell Pacció reconciliadora de Déu. 
Els apostols són els primers en qui s'o- 
pera el renovellament en el Crist, anun- 
ciat en el v. 17: tots els pronoms de 
primera persona del v. 18 (ἡμᾶς, ἡμῖν) 
es refereixen als apóstols. Ells anuncien 
al món la paraula de la reconciliació 
(v. 19), 1 resumeixen llur missatge en 
aquestes paraules: Reconcilieu-vos amb 
Déu (v. 20), co és corresponeu digna- 
ment a la iniciativa divina. 

17. — Íl algú es en el Crist. Vg. tra- 
dueix bastant confusament aquest ver- 
set.—Una nova creatura. La natura ele- 
vada a la dignitat sobrenatural de fills de 
Déu, creada en nosaltres per 1'Esperit 
santificador, en incorporar-nos al Crist 
per la gracia. 

Han tornat noves. Alguns manuscrits 
grecs afegeixen totes, llicó seguida 
per Vg. 

19. — No comptant-los llurs deutes. 
Cal referir los 1 llurs no a la paraula 
món, sinó al substantiu homes, que 
és en la ment de 1 Apostol. 
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θεῷ. 

ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

(C. VI.) 

9 A £ , pl ES PR ΄ “Ἰτὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα 
»ῪἮ,« 

! 

ἸΣυνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν 

χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς: --- Ξλέγει γάρ᾽ 

« καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι" » 

ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας" — 3 μηδεμίαν 

ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἣ διακονία, 4ἀλλ᾽ ἐν 

παντὶ συνιστάνοντες ξαυτοὺς ὥς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, δὲν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, 

ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυτινίαις, ἐν νηστείαις, δ ἐν ἁγνότητι, 

ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμία, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 

ἀνυποκρίτῳ, “Ev λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ: διὰ τῶν ὅπλων τῆς 

δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 5διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 

δυσφημίας καὶ εὐφημίας: 

ἐπιγινωσκόμενοι, ὧς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι 

ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 5 ὧς ἀγνοούμενοι καὶ 

καὶ μὴ θανατούμενοι, 19 ὧς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὧς πτωχοὶ 

πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὧς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

Ἢ Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, Y καρδία ἣμῶν 

πεπλάτυνται: 1209 στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς 

σπλάγχνοις ὑμῶν: τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, 

τιλατύνϑητε καὶ ὑμεῖς. 

14 Μὴ γίνεσϑε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις: τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ 

καὶ ἀνομία; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις 

VL 1 παραχαάλουντες D*EFG || 2 ευπρ.] δεχτος FG ||3 ἢ διαχ. nuwv DEFG αἱ. vg sy ||7 δυν. 
+ πνευματος 4719 ru:ó.] πειραζομενοι DEFGe Ambrosiast || 11 ὦ χορινθ. FGE vg || 15 χρίστω 
DEFGKL al. sy 

21. — Ál que no coneixia pecat. La 
negació emprada aci pel grec (μή en 
lloc d'ov) dóna a la frase un matis 
intraduible: tot ino coneixent pecat. Pe- 
cat no vol dir aqui sacrifici pel pecat, 
com interpreta Sant Agusti, car aquest 
sentit és estrany al Nou Testament i 
i no es podria conjuminar amb el 
fet correlatiu que nosaltres esdevin- 
guem justicia de Déu. El sentit és 
que Jesucrist, adoptant la natura huma- 
na i fent-se representant de la humanitat 
pecadora, estén a ell el pecat dels seus 
germans, toti no conéixer-lo personal- 

ment, d'igual manera com en un altre 
lloc es diu que esdevingué maledicció 
(Gal. IM, 13). Així, per la mateixa 
solidaritat, la justicia de Déu que és 
en ell s'estén a nosaltres per mérits 
d'ell. 

2. — Car diu. Qui? Déu, o l'Escrip- 
tura. Aquesta manera de citar la Sa- 
grada Escriptura sense anomenar-la és 
molt corrent en el Talmud i en molts 
escrits jueus. — Aquest verset forma 
com un paréntesi. 

3. — El ministeri. Vg. afegeix: nostre 
que no consta en el text grec. 
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21A] que no coneixia pecat, per nosaltres el féu esdevenir pecat, per tal 

que nosaltres esdevinguéssim justicia de Déu en ell. 

ΕΓ ΝΕ) 

no haver rebut endebades la gracia de Déu. 

1 En tant, doncs, que coHaboradors, us exhortem també a 

—? Car diu: 

«En temps propici et vaig escoltar 

i en dia de salut et vaig socórrer. » 

Heus aqui ara temps propici, heus aquí ara temps de salut, —*no donant 

en res cap ocasió d'escandol, perqué no sigui vituperat el ministeri, *ans 

en tota cosa recomanant-nos nosaltres mateixos com a ministres de Déu en 

la molta paciencia, en tribulacions, en necessitats, en angoixes, óen cops, 

en presons, en avalots, en fatigues, en vetlles, en dejunis, $amb puresa, 

amb ciéncia, amb longanimitat, amb benignitat, amb Esperit Sant, amb 

caritat no fingida, "amb paraula de veritat, amb virtut de Déu; per les 

armes de la justicia a dreta i a esquerra, $per glória i per ignominia, per 

la mala fama i la bona, com a enganyadors, pero vertaders, ?com a des- 

coneguts, peró ben coneguts, com a morents i heus aquí que vivim, com 

a castigats, peró no occits, com a entristits, peró sempre gojosos, com a 

pobres, peró que molts n'enriquim, com qui no tenen res, peró ho pos- 

seeixen tot. 

ΤᾺ nostra boca s'ha obert a vosaltres, corintis, el nostre cor s'ha 

eixamplat; 12no esteu angoixats per nosaltres, ans esteu angoixats en les 

vostres entranyes. Doncs per correspondre per igual, com a fills us 

parlo, eixampleu-vos també vosaltres. 

14 No esdevingueu desparelladament ajovats amb els infidels. 

¿quina participació hi ha entre la justicia i la iniquitat? 

—munió de la llum amb les tenebres? 

Car 

¿O quina co- 

15 Ni ¿quina harmonia de Crist 

21, 1 Ptr. 11, 22. 2,15. x1xx, 8. 3,] Cor. x, 32. 
x11,9. 7,1 Cor 11, 4; Inf. x, 4. 
Iv, 14. 15,1 Cor. x, 20. 

4, Sup. 1v, 2; 1 Cor. 1v, 1. 5,1Inr.xr,235s. 6, Rom. 
9, Ps. cxvm, 17 5.; 1 Cor. xv, 31. 11, Ps, cxvnt, 32. 13,1 Cor. 

4. — Recomanant-nos. Vg. tradueix 
el participi pel present de subjuntiu. 
Segons Estius la substitució d'exhibentes 
per exhibeumus s'explica pel fet de lle- 
gir-se aquest passatge en l'ofici del pri- 

defensa, com l'escut, que es portaven 
a Pesquerra. 

14.—NO0 esdevingueu desparelladament 
ajovats. El grec empra lPexpressió éte- 
ροζυγοῦντες que només es pot traduir 

mer diumenge de Quaresma. 
7. — Á dreta ἱ a esquerra. AMusió a 

les armes que servien per a P'atac, com 
la llanga i Pespasa, que es duien en la 
má dreta, ia les que servien per a la 

per un circumloqui com el present. 
Hom fa aHusió a la llei mosaica que 
prohibia l'ajovament de dos animals 
d'espécie diferent, com és ara el bou 
i Pase. 



59 ΠΡΟΣ KOPINOIOYZ B-VI, 16-VII, 8 

Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; 16 τίς δὲ συγκα- 

τάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων ; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος" 

καθὼς εἶπεν ὃ θεὸς ὅτι « ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ 

ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός. » 17 διὸ 

« ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν 

καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε" 

18 κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 

καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἷς πατέρα, 

καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἷς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, 

λέγει κύριος παντοκράτωρ.» 

(C. VI.) Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρί- 

σῶμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἔπιτε- 

λοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ. 

4. APOLOGIA EPISTOLAE PRIORIS 

2Xopnoate ἡμᾶς: οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα 

ἐπλεονεκτήσαμεν. ὃ πρὸς κατάκρισιν od λέγω' προείρηκα γὰρ ὅτι Ev 

ταῖς καρδίαις ἣμῶν ¿ote εἷς τὸ συναποθανεῖν καὶ συνζῆν. “πολλή μοι 

παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν: πεπλήρωμαι τῇ 

παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάση τῇ θλίψει ἡμῶν. ὃ Καὶ 

γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἣ σὰρξ, 

ἡ μῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι: ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. ὅ ἀλλ᾽ ὃ 

παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἣμᾶς ὃ θεὸς ἐν τῇ παρουσία 

Τίτου: Tod μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσία αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει 

ἣ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἣμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν 

ὄδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι. $óti el 

καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, el καὶ μετεμελόμην. 

15 βελιαν DerEerK al., -Maf FerGer, -λιαλ Tert Lucif fg vg || μερ. μιστου Β 17}} τό υμεις... 
eote CEFG al. vg sy |] vaor N* 122 Clem|| χαθ. εἰπ.] λέγει γὰρ DEFE:G Tert Aug || μου] μοι DEFG 
ΚΙ, αἱ. lat || 17 om. hey. xup. K 4 Tert || VII. 2 om. οὐδ. εφθ. 46. 109 || 4 υμας] + ἐστιν D*E (ug) || 
7 om, ὑπ. ἐμου K||8 εἰ 20] + de B 

15. — Belial. Paraula hebrea que sig- cita i acobla diversos passatges de l'An- 
nifica inutilitat. tic Testament amb llibertat quant a 

16.—Perqué nosaltres som. En molts  lPexpressió, peró amb gran fidelitat 
manuscrits grecs es llegeix vosaltres  quant al sentit. 
sou. 2. — Doneu-nos acollenga. Alguns in- 

17-18.—En aquests versets, Sant Pau  térprets donen a aquesta expressió un 
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amb Belial? ¿O quina part del fidel amb l'infidel?> 1562 quina confor- 

mitat del temple de Déu amb els idols? Perqué nosaltres som temple del 

Déu vivent, segons digué Déu: «Habitaré entre ells i hi caminaré, 1 seré 

el Déu d'ells i ells seran el meu poble.» *'Per aixó 

Sortiu d'enmig d'ells 

i separeu-vos, diu el Senyor, 

i¡ res d'immund no toqueu, 

181 jo us acolliré, 

i jo us seré com a pare 

i vosaltres em sereu com a fills i filles, 

diu el Senyor totpoderós. 

(C. VI.) *Tenint, doncs, aquestes prometences, oh benamats, purifi- 

quem-nos nosaltres mateixos de tota mácula de carn i d'esperit, acom- 

plint la santedat en temor de Déu. 

4. DEFENSA DE LA LLETRA ANTERIOR 

2 Doneu-nos acollenca: a ningú no hem fet greuge, ningú no hem 

corromput, ningú no hem explotat. No ho dic pas per condem- 

nar, car ja he dit que sou en els nostres cors per a junts morir i junts 

viure. *Molt franc parlar tinc amb vosaltres, molt de motiu de gloria; 

estic ple de consol, sobreixo de goig en tota la nostra tribulació. *Per- 

que, havent vingut nosaltres a Macedonia, no tingué cap repós la nostra 

carn, ans en tot érem atreballats: per fora lluites, per dintre temences. 

6Peró Déu, que consola els humils, ens consolá amb larribada de 

“Titus; *imo solament amb la seva arribada, ans també amb la conso- 

lació amb que fou consolat per causa de vosaltres, anunciant-nos el vos- 

tre desig i el vostre plor i el vostre zel per mi, talment que em vaig 

alegrar més. $Perqueé si bé us vaig entristir amb la lletra, no em sap greu, 

16, Lv. xxv1, 12; 1 Cor. 11, 16, 17; v1, 193 Hbr. vmr, 10. 17,15. 10, 11. 18, Ir. xxxr, 9, 33; 11 Sm. vn, 
14. 2, Inf. xu, 17. 3, Sup. vr, 115. 4, Sup. m1, 12. 5, Sup. 11, 125. 

sentit análeg al que té en els passatges 
de Mt. XIX, 11 i lo. VII, 37, i traduei- 
xen: «compreneu-nos bé». 

3. — Per a junts morir i junts viure. 
Com si digués: «Talment us porto dins 
al cor, que ni la vida ni la mort no us 
en podrien arrencar», o, com volen al- 

guns: «Es tan gran l'amor que us porto, 
que voldria viure i morir juntament 
amb vosaltres». 

4. — Molt franc parlar. El substantiu 
παρρησία expressa la santa llibertat en 
Pús del llenguatge, que podriem traduir 
molt bé per franquesa. 
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βλέπω γὰρ ὅτι ἧ ἐπιστολὴ ἐκείνη el καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, ? νῦν 

χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν: ἐλυπή- 

θητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἣμῶν. 10 ἣ γὰρ κατὰ 

θεὸν λύπη μετάνοιαν εἷς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται: ἣ δὲ τοῦ 

κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. 1:ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ 

θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, 

ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθϑησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ 

ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 

12 ἄρα εἶ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ 

ἀδικηθέντος, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ 

ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς 15 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. ᾿Επὶ 

δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾶ 

Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν: 14ὅτι εἴ 

τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατησχύνθην, ἀλλ᾽ ὥς πάντα ἐν 

ἀληθεία ἐλαλήσαμεν Úptv, οὕτως καὶ ἣ καύχησις ἣμῶν y ἐπὶ Τίτου 

ἀλήθεια ἐγενήθη. 

ἐστιν ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ÓG μετὰ φόβου καὶ 

16 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς 

€ m τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 18 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

8 om. yap BD* Ambrosiast || 9 om. νὸν D*e || 10 epy.] χατεργαζεται FGKL al. || 11 λυπ.] + vas 
DEKLP al. vg || 12 αλλ οὐδε evex. B 37.73 || nuwv τὴν UT. ὑμῶν f Ambrosiast vg || 14 παντοτε C 
F8rG syh |] ἡ χαυχ. υμων BF! || om. y 29 N*B al. || mpos τιτον DEFGP al. lat sy || 15 om. παντῶν N” 

10. —Per a salut irrevocable. 'Tra- que dóna a la frase una energia poques 
duim per irrevocable el grec ἀμεταμέ- 
Antov, que Vg. tradueix per estable, 1 
Sant Agusti per impoenitendam = impe- 
nedible. 

11. — Í encara... Sis vegades repe- 
teix l1'Apóstol aquesta conjunció, co 

vegades igualada. 
12. — Del qui féu la injuria ni del quí 

fou injuriat. AHudeix respectivament 
Pincestuós 1 el pare d'aquest. 

La vostra soHicitud per nosaltres. Se- 
gons Vg.: «la nostra soHicitud per vos- 
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per bé que me'n sabia, car veig que aquella lletra, si bé per una estona, us 

entristi; 95 ara me n'alegro, no pas que us entristissiu, ans que us entris- 

tissiu per a penitencia; perqué us entristireu segons Déu, per tal que no 

fóssiu en res perjudicats de nosaltres. 1%Car Paflicció segons Déu pro- 

dueix peniténcia per a salut irrevocable, peró lP'aflicció del món produeix 

la mort. 1 Car heus aqui, aixó mateix d'haver-vos entristit segons Déu, 

quanta solicitud ha produit en vosaltres, i encara disculpa, i encara in- 

dignació, i encara temor, i encara desig, i encara zel, i encara vindicta : 

en tota guisa mostráreu que vosaltres éreu nets εὖ aquell afer. 15 Aixi, 

doncs, si us vaig escriure, no fou pas a causa del qui féu la injúria ni del 

qui fou injuriat, sinó per tal que es fes palesa la vostra solicitud per nos- 

altres, la que teniu entre vosaltres 194 la preséncia de Déu. Per aixó fórem 

consolats. Peró quant a la nostra consolació, molt més ens alegrárem 

pel goig de Titus, per tal com el seu esperit fou tranquiHitzat per tots 

vosaltres. 1*Perque si gens m'he gloriejat davant ell sobre vosaltres, no 

n'he estat avergonyit; ans aixi com a vosaltres us haviem parlat en tot 

amb veritat, igualment resultá veritat la nostra glória davant Titus. 151 

el seu afecte entranyable és més abundant envers vosaltres, recordant 

Pobediéncia de tots vosaltres, com amb temor i tremolor el rebéreu. 

16 Estic joiós perqué em puc fiar de vosaltres en tota cosa. 

9, Sup. 11, 4. 10, 1Ptr. 11, 19. 14, Inf. rx, 2. 15, Eph. vr, 5. 

altres». Tanmateix, els principals ma- ¡en Vg. Algunes edicions gregues i 
nuscrits i edicions duen la lligó que πὸ pocs intérprets llegeixen vostra en 
traduim al peu de la lletra, i que compta — lloc de nostra. 
amb el vot favorable de Lachmanmn, El seu esperit fou tranquillitzat. Tal 
Tischendorf i Meyer, entre altres. és, sembla, el sentit de l'expressió grega 

13. — Quant a la nostra consolació.  Corresponent, més exacta que no pas el 
Així consta en els manuscrits grecs  refectus est de Vg. 

9 - NOU TESTAMENT, XIV 



PARS ALTERA 

ORATIO PAVLI PARAENETICA 

(VILA 41X, 55) 

(C. VII.) 
δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας, 2871. ἐν πολλῇ δοκιμῇ 

1 Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν 

θλίψεως ἧ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ Y κατὰ βάθους πτωχεία 

αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν: ὅτι κατὰ 

δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι, ὁ μετὰ πολλῆς παρα- 

κλήσεως δεόμενοι ἣμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς 

εἰς τοὺς ἁγίους, ὅ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽’ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον 

τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ, δεῖς τὸ παρακαλέσαι ἣμᾶς 

Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν 

χάριν ταύτην. 

ΤΑλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ 

VII. 2 arh.] χρηστοτητος 37 |]3 παρα] ὑπερ KLP al. || 4. fin.] + δεξασθαι ἡμὰς 132 al. Am- 
brosiast arm 

VII-IX. — Excitació delicadissima 
als fidels de Corint perqué uneixin llurs 
almoines a les de les esglésies de Mace- 
donia i Galácia a favor de la de Jerusa- 
lem, que passava gran fretura. 

1. — La gracia de Déu. La que ins- 
pirá als fidels de Macedonia la gran 
generositat de qué es parlará tot se- 
guit. 

La donada en les esglésies. Alguns 
manuscrits afegeixen: «la donada a mi 
en les esglésies». Els més antics man- 
quen d'aquest afegitó. 

2. — Dues proves de la correspon- 
dencia dels macedonis a la gracia de 
Déu: P'haver suportat la tribulació amb 
goig sobreixent i l'haver estat genero- 
sos malgrat llur pobresa. Per genero- 
sitat, el text grec diu ἁπλότης (simplici- 
tat), com designant la llarguesa dels 
bons cristians que donen sense comp- 
tar. 

3. — Foren espontanis. Els macedo- 
nis donaren sense ésser-los demanat. 

4. — La comunio del ministeri. Com 
en altres passatges, el substantiu minis- 



SEGONA PART 

ORACIÓ EXHORTATORIA 

ÉVUL-1 ES, 15) 

(C. VII) 
les esglésies de la Macedonia, ?perque en molta prova de tribulació fou el 

1Us fem a saber, germans, la grácia de Déu, la donada en 

sobreeiximent de llur goig, i llur pregona pobresa abunda per a la riquesa 

de llur generositat; $car jo surto testimoni que segons llurs forces i ultra 

llurs forces foren espontanis, *amb molta instáncia suplicant-nos la grácia 

i la comunió del ministeri en favor dels sants; %i no tal com haviem espe- 

rat, ans ells mateixos es donaren primerament al Senyor i a nosaltres per 

voluntat de Déu, $talment que nosaltres hem pregat a Titus que, com ho 

havia comengat abans, aixi acompleixi també per a vosaltres aquesta 

grácia. 

τ Aixi, tal com excelliu en tot, en fe i en paraula i en coneixement i en 

AP ae ἡ: Om, xv 12. ΠῚ 1 5. 7 FCO, $. 

teri significa aqui un servei pecuniari 
en favor dels pobres. - 

En favor dels sants. Els fidels de la 
Palestina. 
5. — Ells mateixos es donaren. No 

sols donaren tot el que tenien, ans llurs 
propies persones, senyal de la vera 
caritat. 

Primerament al Senyor i a nosaltres. 
Segons Vg.: «primerament al Senyor, 
després a nosaltres». Aquests dos ad- 
verbis no indiquen la successió en lPor- 
dre de temps, sinó més aviat en l'ordre 
logic. 

6. — En vista d'aquest resultat, 1”A- 
póstol ha pregat a Titus, que l' havia ob- 
tingut a Macedonia, d'acomplir aquest 
mateix ministeri a Corint. 

Aixi acompleixi també. En Vg. el mot 
també pot referir-se indistintament al 
verb acompleixi i al substantiu gracia. 
Cal explicar-lo com una aHusió als al- 
tres afers que Titus tenia encomanats. 

7. — Sant Pau treu de l'exemple dels 
macedonis l'argument d'emulació per- 
qué els corintis no restin enrera, aixi 
com exceHeixen en les altres qualitats 
enumerades. 
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πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ, ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτη TÁ χάριτι 

περισσεύητε. ὅ Οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς 

καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων: 9ϑγινώσκετε γὰρ τὴν 

χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλού- 

σιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχεία πλουτήσητε. kai γνώμην ἐν 

τούτῳ δίδωμι: τοῦτο γὰρ ὕμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι 

ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι: 1! νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι 

ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἣἥ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτως καὶ τὸ ἐπι- 

τελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. Bel γὰρ ἧ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ¿xn 

εὐπρόσδεκτος, οὗ καθὸ οὐκ ἔχει. 1 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν [δὲ] 

θλίψις, ἀλλ’ ἐξ ἰσότητος. 14ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἷς 

τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἷς τὸ 

ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης, καθὼς γέγραπται: 18 «ὃ τὸ πολὺ 

οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὃ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.» 

16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὕμῶν ἐν τῇ 

καρδία Τίτου, ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ 

ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὕμᾶς. [ὃ συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ 

αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὃ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλη- 

σιῶν, 19 οὗ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκ- 

δημος ἡμῶν ἐν τῇ χάριτι ταύτη τῇ διακονουμένῃ ὕφ᾽ ἣμῶν πρὸς τὴν 

αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν, 30 στελλόμενοι τοῦτο, uh 
€ re a 2 ee 3 Y ΄ LA € y JE me τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἀδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὕφ᾽ ἡμῶν" 

21 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀν- 

θρώπων. 23 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσα- 

μεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὅντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον 
y e σε ἘΞ 5 c mn 293 Y Εἰ ΕΝ 3 ι 

πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἷς ὑμᾶς. εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ 

εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα 
7 εξ υμων εν ἡμῖν NCDEFGKLP al. lat syh||8 τὴν ετερ. σπουδὴν DEg Aug Ambrosiast || δο-- 

χιμαζω DerFerGer || 9 om. χρίστου B || δι ημας CK al. Aug || exetv.] αὐτου DesrEsrFerGer || το otr.] 
ot. FG syP || 12 excl] + tig DerEerF3rG || 13 om. de N*BC 17 al. de|| 14 om. νυν FsrG || 16 δοντι 
DEFG+: L lat sy || 19 συν. ἡμῶν] + eyevero DstE8t arm || om. αὐτοῦ BCD*FGL al. lat || 21 προνο- 
ουμενοι CKL 17 al ||22 πεποιθ.] + δὲ B || om. ok λη F2rG al. 

La nostra caritat envers vosaltres. 
Molts mss. grecs, i amb ells Vg., diuen 
«la vostra caritat envers nosaltres.» 

8. — Es genuina la vostra caritat. Se- 
gons Vg.: «és bo Penginy de la vostra 
caritat». 

9. — Segon argument: l'exemple de 
N. S. Jesucrist, que, de ric que era, es 
féu pobre per nosaltres. 

10. — Els corintis havien comengat 

un any enrera la colecta amb decisió 
d'acabar-la, peró fou interrompuda a 
causa de les pertorbacions sobrevingu- 
des entre ells. 

13-15. — La caritat estableix una es- 
pecie d'igualtat entre els cristians. 

14.—Sigui per a la vostra fretura. Vg. 
tradueix: «supleixi la vostra fretura», 
completant i aclarint el concepte. 

15. —Qui colli. L'Apoóstol fa un man- 
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tota diligéncia i en la nostra caritat envers vosaltres, feu d'exceHir també 

en aquesta grácia. $No ho dic com a manament, sinó per tal de fer la 

prova, valent-me del zel dels altres, de com és genuina la vostra caritat; 

9 car coneixeu la grácia de Nostre Senyor Jesucrist, com per vosaltres es 

féu pobre essent ric, per tal que vosaltres us enriquissiu amb la seva po- 

bresa. 101 en aixó dono consell: car aixó escau a vosaltres, que no sola- 

11 Ara, doncs, 

acabeu també el fer, a ἢ que, segons fou la promptitud d'esperit per a 

ment el fer, ans encara el voler tenieu d'antany comengat. 

voler, aixi també l'acomplir, segons els vostres mitjans. *?Perqué si la 

bona voluntat és a punt, és acceptable segons el que tingui, no segons 

el que no té. 1% Car no és pas per tal que els altres tinguin folganca i vos- 

altres estretor, sinó que hi hagi igualtat. Ἐπ l'escaienca present, la 

vostra sobranca sigui per a llur fretura, a ἢ que també la sobranca d'ells 

sigui per a la vostra fretura, i aixi es faci la igualtat, segons és escrit : 

15 Qui coll molt no tingué pas més, i qui poc no tingué pas menys. 

16 Pero graácies a Déu que posa en el cor de Titus la mateixa soHicitud 

per vosaltres, * car ell acolli el prec, peró essent encara més soHicit, es- 

pontaniament sorti envers vosaltres. 18] junt amb ell enviárem el germa, 

la lloanca del qual en Pevangeli va per totes les esglésies, 131 no és aixo 

sol, sinó que ha estat escollit per les esglésies company del nostre pele- 

grinatge en aquesta gracia administrada per nosaltres, per a gloria del 

mateix Senyor i per a la nostra promptitud d'esperit, evitant que ningú 

21 Car te- 

nim cura de l'honradesa no sols davant Déu, sinó també davant els ho- 

ens blasmi en aquesta abundancia administrada per nosaltres. 

mes. També enviarem amb ells el nostre germa, el qual sovint i en 

moltes coses hem comprovat ésser zelós, i ara molt més zelós, per la 

molta confianca en vosaltres, *Quant a Titus, doncs, és company meu 

i coHaborador prop de vosaltres, i quant als nostres germans, són enviats 
8, 1 Cor. v11,6. 185 Ex. xv1, 18. 20, Sup. vi, 3. 21, Pr. ἄτι, 4; Rom. x11, 17. 

lleu lliure a Ex. XVI, 18, que parla del 
maná. 

18-19. — No se sap qui era aquest 
germá, tan conegut aleshores. St. Joan 
Crisóstom fa conjectures sobre St. Lluc 
¡ St. Bernabeu. Potser un cami de so- 
lució es trobaria a Act. XX, 4. 

19. — Per a gloria del mateix Senyor. 
Vg. omet el mot mateix que fa referén- 
cia a Jesucrist. 

20. — Sant Pau tenia un gran mira- 
ment a no poder ésser mal vist a causa 

de l'administració dels béns temporals. 
22. — Un altre germá desconegut. 

S'ha pensat en ApoHó i en Sostenes. 
ὌΝ Cor, LY): 
23. — Titus, doncs, és company meu. 

Segons Vg.: «qui és company meu». 
El qui no té correspondencia en grec; el 
verb és tampoc, per bé que se sobre- 
entén. 

Son enviats. Vg. tradueix: «són apos- 
tols», mot al qual s'ha d'atribuir el sen- 
tit primitiu d'envíat. 
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Χριστοῦ. “tpv οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως 

ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

(01%) 
σόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν' 

1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἷς τοὺς ἁγίους περισ- 

Ζοῖδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ 

ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν ὅτι ᾿Αχαΐα παρεσκεύασται «rió πέρυσι, καὶ ὃ 

ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. 3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 

μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα 

καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε, μή πὼς ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ 

Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, 

ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 

5”Avaykalov οὖν ἡγησάμεν παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθω- 

σιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, 

ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὧς πλεονεξίαν. $ Τοῦτο 

de, 6 σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὃ σπείρων 

ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἴξἕκαστος καθὼς προήρηται τῇ 

καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης: ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὃ θεός. 

δδυνατεῖ δὲ ὃ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ 

πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 

9 καθὼς γέγραπται: «ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἧ δικαιοσύνη 

αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.» 19δὃ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι 

καὶ ἄρτον εἷς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὕμῶν καὶ 

αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν: 1! ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι 

εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. 

12ὅτι Y διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης od μόνον ἐστὶν προσαναπλη- 

23 χριστ.] χυριου CFer || 24 ἐνδειχνυμενοι BD*E*FG 17 || IX. 2 0] to NB 17, + εξ DEFGKL 
al. sy [| 3 om. τὸ ὑπερ ὑμῶν FEG 45 || 4 heyw C*DEFG Ambrosiast Aug || fin.] + της χαυχησεως E 
KLP al. sy || 5 om. vuuwv D*e vg || om. xa 22 N*FG lat sy? || 6 om. nat 39 DEE || 7 προαιρειται DEKL 
al. ||8 om. πάντοτε F3G 7||9 fin.] + του atwvos FGK al. aeth || 10 σπερμ.] σπορον BD*FG 80 || 
χορηγησαι... πληθυναι... auinoa: FerGsrKL al. || 11 inc. iva ev παντι FG lat || εὐχαρ. θεου B 

1-4. — Un altre argument: llamor sembla una glossa manlleyada al capitol 
propi. Sant Pau havia fet grans elogis 
de la caritat dels corintis entre els ma- 
cedonis. No sigui que, quan vinguin 
macedonis, es desmenti la lloanca i 
restin tots avergonyits. 

1.—Perqué. Aquesta conjunció uneix 
el verset amb els darrers del capitol an- 
terior. 

2. — Perque P'Acaía. Acaia era la 
província que tenia per capital Corint. 

4. — En aquest afer. St. Crisóstom, 
els intérprets grecs i les edicions anti- 
gues afegeixen de gloriejament, qo que 

AL 17. 
ς. — Benediccio. Vol dir lP'almoina, 

paraula que Sant Pau evita delicada- 
ment, tot donant a la petició una ele- 
vació sobrenatural. Així 1'anomena 
collecta (λογία: 1 Cor. XVI, 1, 2), mi- 
nisteri (διακονία: ací, IX, 13), ministeri 
envers els sants (VIII, 4; IX, 1), litúrgia 
o ministeri sagrat (λειτουργία: IX, 12), 
caritat (χάρις: VII, 1, 4, 71911 
llarga perifrasi que es llegeix en VIII, 4. 

Á guisa de lliberalitat i no a guisa d'a- 
varicia. Cal donar per generositat, sen- 
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de les esglésies, glória de Crist. *Doneu-los, doncs, la prova de la vos- 

tra caritat i de la nostra glória sobre vosaltres a la fac de les esglésies. 

(C. IX.) *Perqué quant al ministeri envers els sants, és sobrer que 

us escrigui, ?perqué conec la vostra promptitud d'esperit, de la qual em 

gloriejo per vosaltres davant els macedonis, perqué PAcaia está aparellada 

des de l'any passat i el vostre zel ha estimulat els més. He enviat, tan- 

mateix, els germans, a fi que la nostra lloanca de vosaltres no esdevingui 

vana en aquest aspecte, perqué, com he dit, estigueu preparats, *no fos 

cas que, si venien macedonis amb mi i us trobaven desprevinguts, siguem 

avergonyits nosaltres, per no dir vosaltres, en aquest afer. 

5 He cregut, doncs, necessari de pregar els germans que s'avancessin 

envers vosaltres i enllestissin per endavant que aquesta benedicció vostra, 

promesa d'abans, ja estigués aparellada, a guisa de lliberalitat, ino a 

guisa d'avaricia. €l és per aixó: qui sembra escassament, escassament 

collirá, i qui sembra amb abundancia, també amb abundancia collirá. 

1 Cadascú segons té destinat en el cor, no amb pena, ni per forca, 

car Déu ama el donador joiós. 81 poderós és Déu per a fer abundar tota 

gracia en vosaltres, a fi que, tenint sempre i pertot tota suficiéncia, abun- 

deu en tota obra bona, ?segons és escrit: «Ha escampat, ha donat als 

pobres, la seva justicia resta eternament.» *%I el qui proveeix de llavor 

el sembrador i de pa per ἃ aliment, proveirá i multiplicará la vostra sement 

i augmentara els fruits de la vostra justicia; *essent en tot enriquits per 

a tota generositat, la qual per mitjá de nosaltres, fa acció de gracies 

a Déu. 1*Car el ministeri d'aquest servei sagrat no sols compleix les 

24, Sup. vu, 14. 1, pa vir, 4. 2, Sup. vin, 10. 3, Sup. vi, 18. 4, Inf. xr, 17. 5, Sup. vr, 6 
ΠΟ 7 58d, Ex. τὰν 23 Pr. xam, 8; Eccli. xxxv, 11. 8. I Tim. vr, 6; Phil. 1v, 11. 9, Ps, 
cxr, 9. 10, 15. 1v, 10; Os. x, 12. 11, Sup. vin, 2. 12, Phil. 11, 30. 

se que dolgui, car també l'avar dóna,  robora la seva asserció amb un passatge 
peró per respecte huma ¡sense cap mé- 
rit davant Déu, quan només estima el 
donador joiós. 

7. — Car Déu ama el donador joios. 
Vegi's Pr. XXII, 8, segons Gr. Cf. 
Ec. .XAXXV,.11. 

8.—Darrer argument: els avantatges 
de lPalmoina. La caritat és com una 
sembra que dóna proporcionalment al 
que ha estat sembrat. Qui fa produir 
la collita és Déu que no és mai escás 
en la recompensa. Aquest pensament 
és desenrotllat fins a la fi del capitol. 

9. — Segons és escrit. Sant Pau cor- 

manllevat a Ps. CXI, 9. 
La seva justicia. Metonímia: la jus- 

ticia pels seus fruits, aixó és, pel guardó 
de la justicia d'una ánima amarada de 
caritat. 

10. --- ] el qui proveeix... 
IS LV To: 

11. — Essent... generosilat. Vg. afe- 
gelx: «Perqué essent... abundeu», etc. 

12. — D'aquest servei sagrat. El mot 
λειτουργία, ministeri públic, en aquest 
lloc és sinónim de collecta. Traduim 
servei sagrat per no allunyar-nos tant 
del sentit primitiu. 

AHusió a 
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ροῦσα τὰ ὕστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν 

εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ: ᾿5διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξά- 

ἔοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 

τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἷς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 

14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλου- 

σαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. PXápic τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ 

αὐτοῦ δωρεᾷ. 

12 θεω] χριστω χαι B (46) 
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necessitats dels sants, ans també sobreabunda per a moltes accions de gra- 

cies a Déu; *els quals, per la prova d'aquest ministeri, glorifiquen Déu 

per la submissió de la vostra confessió a levangeli del Crist i per la 1li- 

beralitat a comunicar el vostre a ells i a tots, 1%i per llur oració per vos- 

altres, amant-vos entranyablement a causa de eminencia de la gracia de 

Déu en vosaltres. *%Grácies a Déu pel seu do inenarrable. 

13, 1 Cor. xvx, 1; 1 Tim. vx1, 125. 15, Sup. vin, 16. 

15. — Pel seu «do inenarrable. Do  serva paraHelisme amb els mots emi- 
inenarrable expressa un concepte que  méncia de la grácia del verset anterior. 



PARS-TER TEA 

ORATIO PAVLI POLEMICA 

(X, 1 -XIL 18) 

[... DE-POTESTATE APOSTOLIGS 

ES T=ELD 

(C. X.) Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραύτη- 

τος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς Ev 

ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἷς ὑμᾶς: “δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ 

πεποιθήσει A λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς 

ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ¿"Ev σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 

σάρκα στρατευόμεθα, 4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατιᾶς ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ 

δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς καθαιροῦντες 

δ᾽ καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἶχμα- 

λωτίζοντες πᾶν νόημα εἷς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, Éxal ἐν ἑτοίμῳ 

ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν Ñ ὑπακοή. 

1 Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, 

τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτως 

καὶ ἡμεῖς. $¿dv τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξου- 

σίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὃ κύριος εἷς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν 

X.7 δοχει πεποιθεναι Β|] χριστ. 19] + δουλος D*E*FG Ambrossast || eq] ap CDEFGRKP αἱ. || 
3 χυρ.] + ἡμῶν EFGKL al. ||9 δοξωμεν... ἐεχφοβουντες DE(Fs:G) 

1. —Sant Pau parla irónicament, po-  l'únic lloc del N. T. on la paraula ta- 
sant en la seva boca les mateixes pa-  πεινός (com el llati humilis) guarda el 
raules dels adversaris que l'acusaven de seu sentit profa de vil, migrat, petit. 
migrat d'esperit davant els corintis i En lloc de em redrego, Vg. tradueix 
d'arrogant quan era absent. Aquestés confio, menys exactament. 



TERCERA PARTE 

POLEMICA 
ὙΠ 18) 

Il. DE LA POTESTAT APOSTÓLICA 

(X, 1-11) 

(C. X.) *Peró per la mansuetud 1 cleméncia del Crist us prego jo, 

Pau, que sóc migrat en ésser entre vosaltres, peró absent em redrecgo 

contra vosaltres; 2115 prego, doncs, que, en ésser present, no hagi de re- 

dregar-me amb aquella ardidesa amb qué tinc fama de gosar contra alguns 

que creuen que caminem segons la carn. *Perqué, toti caminar en carn, 

no militem segons la carn, *car les armes de la nostra milicia no són pas 

carnals, ans poderoses en Déu per a abatre fortaleses, amb elles abatent 

raonaments %i tota altura que es drega contra la ciencia de Déu, i capti- 

vem tot enteniment a obediencia del Crist, $i estem amatents a castigar 

tota desobediéncia, quan la vostra obediéncia será complida. 

“Vosaltres judiqueu segons Paparenca. Si algú está persuadit que és de 

Crist, faci”s compte també-dintre d'ell mateix que, tal com ell és de Crist, 

aixi també nosaltres. 8 Perqué, si encara em gloriejava més de la nostra 

potestat, que el Senyor'ens va donar per a edificació i no per a destruc- 
1, Rom. xr1, 1; Mt. x1, 29. 3,1 Tim. 1, 18. 4, Eph. vr, 13. 8, Inf. αὶ, 6; xr, τὸ. 

4.—Poderoses en Déu. Hebraisme que St. Crisóstom (Hom. XXII, 1) emprem 
significa el poder davant Déu i, pertant  Tindicatiu. Vg. segueix l'altra interpreta- 
real. Chin. Xx, 9: ció. — Aixi també nosaltres. Sant Pau 

7. — Vegeu 1 Cor. 1, 10-17 i nota. afirma aquí, i ho demostrará ben aviat, 
Judiqueu. El verb grec permet d'ésser que ell posseeix en major grau que els 

traduit en indicatiu o en imperatiu. Amb seus adversaris l'autoritat apostólica. 
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ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι, ϑἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν 

ἐπιστολῶν. 10ὅτι ai ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ 

παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ὃ λόγος ἐξουθενημένος. 1: τοῦτο. 

λογιζέσθω ὃ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἔσμεν τῷ λόγῳ dl ἐπιστολῶν ἀπόντες, 
΄ rm > 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ EPYo. 

Ill. DE GLORIATIONE APOSTOLICA 

(X, 12- XII, 18) 

1. IN PROPRIUS LABORIBVS GLORIATVR 

120% γὰρ τολμῶμεν Eykpival ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς 

συνιστανόντων: ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγ- 

κρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς od συνιᾶσιν. ἡμεῖς δὲ οὖκ εἰς τὰ ἄμετρα 

καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἣμῖν ὃ 

θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. Mod γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι 

εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ 

εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ: lBoúx εἷς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις 

κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὕμῖν 

μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἷς περισσείαν, Meic τὰ ὑπερέκεινα 

ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἷς τὰ ἕτοιμα καυχήσα- 

σθαι. 1 « Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω» 18 οὗ γὰρ ὃ ἑαυτὸν 

συνιστάνων, ἐκεῖνός ἔστιν δόκιμος, ἀλλ᾽ ὃν ὃ κύριος συνίστησιν. 

2. IN GRATVITA PRAEDICATIONE GLORIATVR 

ἀλλὰ καὶ (AS 
ἀνέχεσθέ μου. 

1Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης᾽ 

Ξζηλῶ γὰρ ὕμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς évi 

ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ" 

10 φᾶσιν Β΄ξυρ sy |] 12 τολμω B|] eyxp.] + εαὐυτοὺυς D*E |] 12. 13 om. οὐ συνιασ. nu. de D'FG 
ll 13 εἰς to aperpov D*FG lat || καυχωμενοι FG || θεος] χυριος DE |] 14 inc. ὡς γὰρ μὴ epix. B 114. 
116||18 συνιστων ΚΙ, al. | XL 1 ὠφελον EFGKL al. || μον... τι αφρ.] τῆς αφροσυνὴῆς μου FG, 
μου... Tr ἀφροσυνὴ KLP al. || 2 χρ.] θεω 37 

10. — Aquest verset ha d'ésser consi- 
deratcom formant un paréntesi. L”Apos- 
tol reprén en el verset 11 el raonament 
trencat en el 9. 

12. — Á equiparar-nos ni a comparar- 
nos. Reproduim amb la máxima fideli- 
tat la paranomásia que en grec formen 

els verbs ἐγκρῖναι 1: συγκρῖναι. --- Mesu- 
rant-se ells mateixos. La quadruple repe- 
tició del pronom reflexiu comunica mol- 
ta d'energia ala frase. A titol de curio- 
sitat, transcrivim la versió que St. Agusti 
fa d'aquest mig verseten el seu sermó II 
sobre el salm XXXIV: «Sed ¡psi in se- 
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ció vostra, no en seré avergonyit, ?per tal que no sembli com si us 

atemoritzés per mitja de les lletres 1 (perqué les lletres, diuen, talment són 

greus i vigoroses, peró la presencia corporal és feble i la paraula menys- 

preable). MFaci's compte aquest tal que, tals com, absents, som per 

la paraula per mitja de lletres, tals som també presents per les obres. 

II. DEL GLORIEJAMENT APOSTOLIC 

(X, 12 - XII, 18) 

e GLORIEJA DELS SEUS TREBALLS 

12 Car no gosem pas a equiparar-nos ni a comparar-nos a alguns dels 

qui es recomanen ells mateixos: peró aquests, mesurant-se ells mateixos 

per si mateixos icomparant-se ells mateixos amb si mateixos, no tenen 

enteniment. Pero nosaltres no ens gloriejarem pas sense mesura, sinó 

segons la mesura de la regla, mesura que ens reparti Déu, per arribar fins 

a vosaltres. 1%*Perqué no ens allarguem pas més del compte, com si no 

arribéssim fins a vosaltres, car certament arribárem fins a vosaltres en 

Pevangeli del Crist. No ens gloriegem pas desmesuradament en les 

fatigues d'altri, ans tenim l'esperanca que, creixent la vostra fe, serem en- 

grandits sempre més en vosaltres segons la nostra regla, *f per tal d'anun- 

ciar l'evangeli més enllá de vosaltres, peró no pas per gloriejar-nos en 

regla d'altri, en alló que ja está aparellat. 1 « Ans qui es glorieja en el 

Senyor es gloriegi», 1%Bperqué no qui es recomana ell mateix és aprovat, 

sinó el qui el Senyor recomana. 

ue ES GLORIEJA DE LA GRATUITAT DE LA SEVA PREDICACIÓ 

(C. XI.) *Em volguéssiu suportar un xic de fatuitat! Pero si, suporteu- 

me. *Carjo estic gelós de vosaltres amb gelosia de Déu, per tal com us 

he desposat a un sol baró per presentar-vos com una verge casta al Crist. 

10, I Cor. :1,3s. 11, Inf. xxx, 30; x111, 2, 10. 13, Rom. χεῖρ 3; Eph. 1v, 7. 17, Ir. rx, 23; I Cor. 1, 31. 
2, Eph. v, 26 s. 

ipsis seipsos mentientes, et comparantes 
seipsos sibi ipsis, non intelligunt.» 

14. — Aquest verset ha d'ésser con- 
siderat com un paréntesi. 

1.—Pero sí, suporteu-me. Aquest verb 
igual pot estar en imperatiu, com supo- 

sa la Vg., com en indicatiu, com volen 
Sant Crisóstom i Meyer, entre molts. 

2. — L'Església de Corint és Pesposa 
que Pau, a títol de paranimf, o interme- 
diari de les negociacions matrimonials, 
obligat a 1'Orient, ha promés a Crist. 
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ὃ Φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ 

αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος 

τῆς εἰς τὸν Χριστόν. “εἶ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιησοῦν κηρύσσει 

ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ 

δ λογίζομαι γὰρ 

Sei δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ 

εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνείχεσθε. 

μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. 

λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. ; 

12H ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν 

τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ἡμῖν ; 8ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα 

λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, ϑκαὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ 

ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός: τὸ γὰρ ὕστέρημά μου προσαν-- 

επλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας" 

10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, 

καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ 

ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 

ὅτι $ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς 

᾿Αχαΐας. 1220 δὲ ποιῶ, 

καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ 

18 οἵ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστο- 

1 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὃ θεὸς οἶδεν. 

καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς. 

λοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἷς ἀποστόλους Χριστοῦ. 

14 καὶ οὐ θαῦμα: αὐτὸς γὰρ ὃ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον 

φωτός. Pod μέγα οὖν εἶ καὶ οἵ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὥς 

διάκονοι δικαιοσύνης: ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

3. Ϊν NATALIBVS 5015 ET LABORIBVS APOSTOLICIS GLORIATVR 

16 Πάλιν λέγω, μή τίς pe δόξη ἄφρονα εἶναι: εἰ δὲ μήγε, κἂν ὥς 

ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι. 11ὃ λαλῶ, οὗ κατὰ 

κύριον λαλῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτη τῇ ὑποστάσει τῆς καυχή- 

3 μήποτε FG || outw φθαρὴ EKLM αἱ. vg sy|| 3 ) αγνοτ. ...amhot. D*E, om. χ. τ. αγνοτ. KLM 
P al. fwg sy || 4 τησ.] χριστον FG 4 vg arm |] ἀνέχεσθε BD” 17 |] 6 φανερωθεντες EXLP al. sy || om. εν 
πασιν FG Ambrosiast vg || 7 εαυτον DEFGLP al. || 13 inc. οὐ yap FerGer || 14 θαυμαστον EKLM al. || 
ὡς ayyehos D*e Lucif al. || 15 om. οὖν D*e Lucif sy? || 17 χυρ.] ανθρωπον 37, θεον 114 f Ambrosiast Aug 

Per aixó está gelós dels corintis amb 
gelosia de Déu, representat per ell, 1 a 
qui vol presentar una verge casta per 
esposa. Notem que Crist és dit espos 
de P'Església aquí 1, en sentit universal, 
en Eph. V, 32, el text classic del ma- 
trimonl. 

3.—Els vostres pensaments. Mésexacte 
que no pas sensus uestri, com llegim en 
Vg.— De la simplicitat. Segons Vg.: «1 

caiguin de la simplicitat.» — Envers el 
Crist. Vg. diu: «En el Crist.» 

4.—Si el nouvingut predicava un altre 
Jesús... Concessió irónica, desfeta per 
la seva mateixa exposició, car no hi ha 
sinó un Jesús i un Evangeli, com no hi 
ha sinó un Esperit Sant. 

9. — No vaig esser gravos a ningu. 
Sant Pau s'havia imposat la regla de no 
acceptar dels seus evangelitzats ni subsi- 
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3 Peró temo que, aixi com el serpent sedui Eva amb la seva astúcia, 

els vostres pensaments no siguin desviats de la simplicitat i de la puresa 

envers el Crist. “Car si el nouvingut predicava un altre Jesús que nosal- 

tres no hem predicat, o rebieu un altre esperit que no heu rebut, o un altre 

evangeli que no heu acollit, amb raó el suportarieu. ὅ1 bé penso que jo 

no he estat inferior en res a aqueixos arxiapostols. Isi bé sóc rústic en el 

parlar, peró no en la ciéncia, ans en tota cosa som totalment manifestos a 

vosaltres. “¿O vaig fer pecat d'abaixar-me jo perque vosaltres fóssiu 

exalcats, puix us he predicat de franc Pevangeli de Déu? He espoliat 

d'altres esglésies, rebent aliments per al vostre servei, %i essent entre 

vosaltres i¡ passant necessitat, no vaig ésser gravós a ningú, car a la meva 

fretura proveiren els germans vinguts de Macedonia, i en tota cosa m'he 

19 Per la veritat de+Crisk 

que és en mi, que aquesta glória no em será estroncada en les regions de 

Facial  *Per que? τ ΒΘΓΟ El 

que faig, i faré, és per a tallar aquest pretext als qui volen pretext, per tal 

guardat i em guardaré d'ésser-vos carregós. 

Per qué no us amo? Déu ho sap. 

que siguin trobats semblants a nosaltres en alló de qué es gloriegen. 

13 Car aquests tals són falsos apóstols, operaris fraudulents, disfressats 

d'apóstols de Crist. 151 no és cap meravella, car el mateix Satanás es 

disfressa d'ingel de llum. **%Doncs no és molt si també els seus minis- 

tres es disfressen de ministres de la justicia: dels quals la fi será conforme 

a llurs obres. 

3. Es GLORIEJA DEL SEU NAIXEMENT I DELS TREBALLS APOSTÓLICS 

16 Altra vegada dic: que ningú no cregui que sóc fatu; altrament, fins 
17F] 

que dic, no ho dic segons el Senyor, sinó com en fatuitat, en aquest as- 

com a fatu accepteu-me, perqué també jo em gloriegi una mica. 

3, Gn. 1, 4. 4, Gal.1,65s. 5, Inf. xt, 11. 6.1 Cor. 1, 158. ἡ Inf. xtr, 13; 1 Cor. 1x, 12, 18; Phil. 
1y, 12. 8,1Cor. xx, 7; 11 Cor. xu, 13. 9, Phil. rv, 15; Act. xvmx, 5; 1 Thes. 11, 9. 10,1 Cor. 1x, 
Ἐπ 1 DP: VL, 21x se. 19. Phil. 111,2. “17, Sup. 1x, 4» 

dis, ni presents, per tal de conservar 
millor la seva independéncia. Unica 
excepció a aquesta regla fou la dels fi- 
lipencs (Phil. IV, 10-15). 

10. — En les regions de TP Acaia. Pro- 
vincia romana que, amb la Macedonia, 
abarcava el territori que els romans 
havien conquistat en l'antiga Grécia. 
Pertanyien a lAcaia el Peloponés 1 
l'HehHaca. 

13. — Car aquests tals són falsos apos- 
tols. Prenem falsos apóstols com atribut 
i no com a subjecte de la proposició, 
contráriament a la versió de Vg., per- 
qué aixi ho demana el context i així ho 
entén la majoria dels crítics, si excep- 
tuem el P. Vercellone. 

17. — El que dic. Aquest verb sem- 
bla que ha d'ésser referit als versets 18 
1 segúents, més aviat que als anteriors. 
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σεως. lBérel πολλοὶ καυχῶνται κατὰ [τὴν] σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. 

19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες: 390 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ 

τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, 

εἴ τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει. 5! κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς 

ἠσθενήσαμεν. 

Ἔν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνη λέγω, τολμῶ κἀγώ. 25 “Εβραῖοί 

εἶσιν; κἀγώ. ᾿Ισραηλῖταί εἶσιν; κἀγώ. σπέρμα ᾿Αβραάμ εἶσιν; κἀγώ. 

23 διάκονοι Χριστοῦ εἶσιν; παραφρονῶν λαλῷ, ὑπὲρ ἐγώ: ἐν κόποις 

περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, 

ἐν θανάτοις πολλάκις. 34ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ 

μίαν ἔλαβον, “τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ, ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, 

νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα: 36 δδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις 

ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ, ἐθνῶν, 

κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημία, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις 

ἐν ψευδαδέλφοις, 2ῖέν κόπῳ καὶ μόχϑῳ, ἐν ἀγρυτινίαις πολλάκις, ἐν 

λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι: 35χῶρὶς 

τῶν παρεκτὸς ἣ ἐπίστασίς μοι Y καθ᾽ ἡμέραν, Y μέριμνα πασῶν τῶν 
3 

ἐκκλησιῶν. 395τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ 

ἐγὼ πυροῦμαι; 

30 El καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. ὃ: ὃ θεὸς καὶ 

πατὴρ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ οἶδεν, ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὗ 

ψεύδομαι. ὅ:έν Δαμασκῷ ὃ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει 

τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με θέλων, 58 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃη 

ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

21 nodevnxapev NB 17 al., + εν τουτω τω μερει DE Ambrosiast || 23 ) πληγ. πεῤισσ. εν φυλ. 
υ. N* FsrG Hil || πολλοῖς Der || 26 πολλοῖς De syP || 27 om. ev 19 N*BDEFG || πολλαις (bis) D*e fug 
sy? [| 28 emovoracis KLMP al. || 31 0e0c] + του ισραὴηλ D*E || xvup.] + μων DEMP al. vg sy? || 
ino. χριστου DEKLMP al. vg sy? || 32 om. θελων BD* f ug sy? || 33 om. ev copy. FerGer 

20.—Si algú... Remarquem la quín- 
tuple repetició d'aquests dos mots en 
un sol verset. 

21. — Com havent... febles. Vg. afe- 
geix: «En aquesta part». 

Hi soc gosat jo i tot. L'ús de la pri- 
mera persona amb la conjunció, repetit 
en els versets que segueixen, comuni- 
ca especial energia a aquests passat- 
ges. 

24. — Quaranta assots menys un. Era 

costum entre els jueus de no donar més 
de trenta nou vergassades de les qua- 
ranta que el Deuteronomi (XXV, 3) 
autoritzava. Sembla que ho feien per 
tal de no exposar-se a contravenir la 
llei. C. FLavi Jos. Ántig. IV, ὃ. 
25. — ΑΙ pregon de la mar. De la 

mar no consta en el text grec. Aquest 
verset junt amb el 24 forma com un 
paréntesi. 
30. — No hi ha acord respecte a 
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sumpte del glorieig. *BPosat que molts es gloriégen segons la carn, 

també jo em gloriejaré. 19 Perqué de bon grat suporteu els fatus, essent 

vosaltres assenyats. “Ὁ Car suporteu si algú us esclavitza, si algú devora, 

si algú pren, si algú agafa urc, si algú us pega al rostre. *1Per a desho- 

nor ho dic, com havent estat nosaltres febles. 

Peró al que és gosat qualsevol, en fatuitat ho dic, hi sóc gosat jo i tot. 

22 Que són hebreus?: jo i tot; que són israelites?: jo i tot; ¿que són semenca 

d'Abraam?: joitot; que són ministres de Crist? —fora de seny parlo —: 

jo més; en fatigues, més abundosament; en presons, més abundosament; 

en ferides, amb gran escreix; en casos de mort, moltes vegades. De jueus 

he rebut cinc vegades quaranta assofs menys un. Tres cops he estat ver- 

gassejat, un cop apedregat, tres vegades he naufragat, una nit i un dia he 

passat al pregon de la mar ; “en viatges molt sovint, en perills de rius, en 

perills de lladres, en perills de part de la meva nació, en perills de part 

dels gentils, en perills a ciutat, en perills al desert, en perills a la mar, en 

perills entre falsos germans, en treball i aflicció, en vetlles freqiients, 

en fam ¡ set, en molts dejunis, en fred i en nuesa; sense el que és exte- 

rior, la meva preocupació de l'aixebuc que em ve al damunt cada dia, la 

soHicitud de totes les esglésies. ¿Qui s'afebleix que jo no m'”afebleixi ? 

¿Qui cau en Pescándol que jo no cremi? 

99 Si cal gloriejar-se, em gloriejaré del que pertany a la meva feblesa. 

Sap Déu, el Pare del Senyor Jesús, qui és beneit pels segles, que 

no mento. *2A Damasc, el prefecte del rei Aretas guardava la ciutat dels 

damascens, volent-se apoderar de mi, $91 per una finestra dins una banasta 

vaig ésser baixat pel mur, i em vaig escapolir de les seves mans. 

18, Sup. x, 13; Inf. xix, 9; Phil. 11, 45s. 24, Dt. xxv, 3. 25, Act. XIV, 19; XVI, 22; XXVII, 41. 
: 1 40 πε τὰ 115 Gal. τὸ, 4: 30, Inf. xu, 5. 31, Rom. x, 25; 1x, $; Gal. 1, 20. 

ACE DAS 

26, Sup. 
32 s., 

aquest verset. Els uns el refereixen a 
anterior, i els altres als que segueixen, 
dixo €s, als 321 33. 

32. — Á Damasc. Célebre ciutat de 
Siria, molt antiga, car ja existia en 
temps d'Abraam i fou conquistada 
Pany 64 abans de J. C. 

El prefecte. En grec: l'etnarca. Era 
el títol que es donava als que governa- 
ven un poble o una provincia. 

Del rei Aretas. Herodes Antipas, per 

10 - NOU TESTAMENT. XIV 

tal de desposar-se amb Herodias, mu- 
ller del seu cunyat Herodes Filip, havia 
repudiat la seva esposa legitima, que 
era filla d'Aretas, rei dels pobladors de 
l'Araábia pétrea. Aretas, en guerra amb 
ViteHi, lloctinent de Tiberi, s'havia em- 
parat de Damasc, on tenia una guarni- 
ció a Pépoca descrita per Sant Pau. 

33. —Í em vaig escapolir. Vg. diu: 
«1 així em vaig escapolir.» Aqueix ad- 
verbi no es llegeix en l'original. 
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4. ÍN VISIONIBVS ET INFIRMITATIBVS GLORIATVR 

ΓΟ ΧΠ. 
ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 

1 Καυχᾶσθαι δεῖ, od συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰς 

2ot3a ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ 

ἐτῶν δεκατεσσάρων, --- εαἩἴτε ἐν σώματι οὔκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος 

οὐκ οἶδα, ὃ θεὸς οἶδεν, --- ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 

δϑκαὶ olga τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ---εοἴτε Ev σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ 

σώματος οὐκ οἶδα, ὃ θεὸς οἶδεν, --- ὅτι ἡρπάγη εἷς τὸν παράδεισον καὶ 

ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ὅ ὑπὲρ τοῦ 

τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι el μὴ ἐν ταῖς 

ἀσθενείαις μου. δέὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, 

ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ’ φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει 

διὸ ἵνα μὴ 

ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφί- 

με ἢ ἀκούει ἐξ ἐμοῦ ἴ καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. 

Gn, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ϑὃδὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα, 

ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. καὶ εἴρηκέν por: ἀρκεῖ σοι ἧ χάρις μου: ἣ γὰρ 

δύναμις [μου] ἐν ἀσθενεία τελεῖται. “Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι 

ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἣ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν 

στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ: ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι. 

ΧΙ]. 1 ὑπο εἰ χαυχ. 39 7 Ambrosiast vg || 0s1] δη KM al. || οὐ συμφερει μοι ΕΚΙ, al. d sy || 3 χωρ.] 
εχτος NEFGKLMP al. ||om. οὐχ. οιδα B||s om. μου BD* 17 αἰ. sy||6 αχονειῖ] + τι Θ΄ Ε"ΚΕΡ al. f 
4}}} 7 om. óto DEKLP al. vg sy || σατανὰ N*A*BD*FG al. lat || om. τινα μὴ υπεραιρ. 22 ΝΚΑΒΕΕΟ 17 
vg ||9 0uv.] + μου EKLP al. || tehetoutar EKLP αἱ. || om. ¡Lou 3% B 67. 71 syh 

1-5 — Segons resulta d'aquest text, 
Sant Pau tingué diverses visions 1 reve- 
lacions, peró no en referí sinó una. La 
diferencia entre visions 1 revelacions no 
consta. Es el més versemblant que reve- 
lacio és el terme genéric que les enclou 
totes dues. Datant aquesta Lletra del 
57, Véxtasi referit aquí, esdevingut 
catorze anys enrera, es devia escaure 
devers any 43, 50 és poc abans de la 
primera gran missió (any 45), tal volta 
com una preparació immediata per a 
les missions entre els gentils. No pot 
ésser la visió que tingué al Temple 
(Act. XXII, 17); més probablement 
coincidi amb la segona visita a Jeru- 
salem feta en companyia de Bernabeu 
en ocasió de la fam (Act. XI, 30). 
I”Apóstol no sap si al moment de l'ex- 

tasi la seva ánima fou separada o no 
del seu cos, pero el que és cert, perqué 
altrament no en dubtaria, és que fou 
purament inteHectual, sense cap inter- 
venció de les facultats sensitives. 

Quant a Pexpressió tercer cel, és ociós 
de cercar-li una interpretació literal. 
Sant Pau emprá aquesta expressió cor- 
rent per designar el cim més alt de la 
contemplació divina. Tampoc no cal 
imaginar-se que fou traslladat al cel en 
cos i ánima, o en cos sol. El cel és 
pertot on hi ha un benaventurat 1 Páni- 
ma hi és pujada en'el mateix lloc on 
Déu li revela els seus secrets intims. 

1. — Cal gloriejar-se, Segons el text 
de Vg.: «Si cal gloriejar-se.» 

4. — [ οἱ paraules indicibles. Vg. no 
és prou exacta quan tradueix «paraules 
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4. Es GLORIEJA DE LES SEVES VISIONS 1 DE LES SEVES FEBLESES 

(Es XML.) 

visions i revelacions del Senyor. 

enrera — si en el cos, no ho sé; si fora del cos, no ho sé, Déu ho sap — 

1 Cal gloriejar-se, per bé que no convé, peró vindré a les 

2Sé un home en Crist que catorze anys 

fou arravatat aquest tal fins al tercer cel. *I sé que aquest tal home — si 

en el cos, si fora del cos, no ho sé, Déu ho sap — *fou arravatat al para- 

dis i οἱ paraules indicibles, que no és llegut a ' home de proferir. *Sobre 

aquest tal em gloriejaré, peró sobre mi no em gloriejaré, sinó en les meves 

febleses. Car si volia gloriejar-me, no seria fatu, per tal com diré veri- 

tat; peró me r'estic, no sigui que algú pensi de mi per sobre del que en 

mi veu o de mi sent “i per Pexcelléncia de les revelacions. Per aixó, a ἢ 

que no m'enorgulleixi, un agulló ha estat donat a la meva carn, un mis- 

> Per 

causa d'aquest, he invocat tres vegades el Senyor, perque fos decantat de 

satger de Satanás, que em bufetegi, a ἢ que no m'enalteixi massa. 

mi. lem digué: Et basta la meva grácia, puix que la fortitud es per- 

fecciona en la feblesa. Ben de grat, doncs, em gloriejaré més tost en les 

meves febleses perque habiti en mi la fortitud del Crist. *%Per aixó em 

complac en febleses, en ultratges, en necessitats, en persecucions, en an- 

goixes, per Crist, perque quan sóc feble, llavors sóc fort. 

2, Acts TX, 3: 

arcanes». — Que no és llegut. El verb 
grec comporta indistintament la impos- 
sibilitat fisica i moral de repetir allo que 
havia oit o vist. 

7. —I per l'excellencia. Vg. refereix 
aquests mots als segúents: «1 perqué 
PexceHencia de les revelacions no m'en- 
.orgulleixi...».—Un agullo ha estat donat 
a la meva carn. La versió stimulus car- 
nis de Vg. ha fet pensar en una tenden- 
cia a la voluptat carnal, opinió poc pro- 

" bable, si més no perqué no es comprén 
que 1'Apostol descobrís un secret d'a- 
questa natura a uns enemics que de tan 
mala fe el perseguien. D'altres han 
pensat en les persecucions, sense tam- 
poc galre versemblanca, car no es 
compren ni com poden ésser anome- 
nades una espina clavada a la carn, ni 
menys com podria 1'A. sentir-se'n hu- 
miliat. No resta sinó una malaltia. 

3, Sup. XI, 11. 5, Sup. ΧΙ, 30. 

Quina? Diversos comentadors han sos- 
pitat si era el poagre, l'oftalmia, les 
febres de Malta 1 Pepilépsia, que durant 
molt de temps ha estat la més accep- 
tada. Vegeu Gal. IV, 13. 

El substantiu σκόλοψ, més que un 
agulló próopiament dit, significa un ob- 
jecte punxant. Els Setanta li solen 
donar el sentit d espina. 

Á fi que no m'enalteixi massa. Aquest 
incis manca en Vg. 1 en alguns dels 
manuscrits més importants. 

8. — He invocat tres vegades. Alguns 
intérprets donen a l'adverbi ter el sentit 
que té usualment en els classics! Tan- 
mateix, sembla preferible de prendre” al 
peu de la lletra, que és com sol ésser 
usat en els Llibres sagrats d'ambdós 
Testaments. 
10. — En febleses. Vg. diu: «En les 

meves febleses.» 
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5. PROPTER NECESSITATEM GLORIATVR 

1 Γέγονα ἄφρων: Úuelc pe ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὕφ᾽ ὑμῶν 

συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ ὕστέρησα τῶν ὑὕπερλίαν ἀποστόλων, el καὶ 

οὐδὲν εἶμι. 13τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὕμῖν ἐν 

πάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν. 18 τί γάρ ἐστιν 

ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ od κατε- 

νάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 14᾿Ιδοὺ τρίτον 

τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω: οὐ γὰρ 

ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὕμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν 

θησαυρίζειν, ἀλλ’ οἵ γονεῖς τοῖς τέκνοις. 15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω 

καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὕπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. el [καὶ] περισσοτέρως 

ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧσσον ἀγαπῶμαι; 16 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς" 

ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. [1ἴ μή τινα ὧν ἁπέσταλκα 

πιρρὸς ὑμᾶς, δι᾽ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; 15 παρεκάλεσα Τίτον καὶ 

συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν: μήτι ἐπλεονέκτησεν ὕμᾶς Τίτος; οὐ τῷ 

αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν ; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν ; 

EPILOGVS 

(XIL, 19 - XIIL, 13) 

I. MONITIONES OPPORTVNAE 

19 Πάλαι δοκεῖτε ὅτι Úutv ἀπολογούμεθα. κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ 

λαλοῦμεν: τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 39 φοβοῦμαι 

γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὔρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὕμῖν οἷον οὐ 

θέλετε, μή πῶς ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, 

φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι: 321: μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὃ 

θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ 

μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσία καὶ πορνεία καὶ ἀσελγείᾳ Y ἔπραξαν. 

ιι app.] + χαυχωμενος LP al. sy || 13 ἡσσωθητε N*BD* (17) || αδικ.] ἀμαρτιαν FG || 14 om. 
touto KLP al. || 15 δαπ.] + καὶ exdarravnow D*E Ambrosiast || om. xa 22 N"ABFG 17 || Up. yate 
NA 17 || 16 οὐ χατεναρχησα ὑμων NFG al. ἢ 17 om. δι aut. FG ve || 19 inc. παλιν d0x. DEKLP 
al. sy || κατενωπιον του θεου DEKLP al. || om. ev χριστ. de || ayar.] αδελφοι P 73 || 20 ἐερεις BDEF 
GKLP αἱ. lat syh || ζηλοι NEKLP al. lat syh || 21. ελθοντα με ΚΕ al. 

11.—L'Apóstol reprén el raonament Tots els critics s'acorden a prendre com 
interromput en el verset 7. Hom veu ἃ sinónims aquests tres substantius. 
com són freqúents les digressions en 13.—Si no és... Remarqui's la fina 
Sant Pau. ironia amb que parla 1'Apostol als co- 

12. — Amb signes i prodigis i virtuts.  rintis en aquest verset. 
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5. JES GLORIEJA PER NECESSITAT 

3“ He estat fatu: vosaltres m'hi heu forcat; car és de vosaltres que jo 

havia d'ésser recomanat, per tal com en res no he estat inferior als arxi- 

apóstols, tot i que no sóc res. *?I cert, els senyals d'apóstol s'han pro- 

duit entre vosaltres amb tota paciencia, amb signes i prodigis i virtuts. 

13 Perqué ¿quina cosa hi ha en que hágiu estat inferiors a les altres esglé- 

sies, si no és que jo no us he estat gravós? Feu-me gracia d'aquest tort. 

14 Heus aci que per tercera vegada estic prompte a venir a vosaltres, i no 

seré gravós, car no cerco les vostres coses, sinó vosaltres, perqué no deuen 

haver d'atresorar els fills per als pares, sinó els pares per als fills. Ijo 

de molt bon grat despendré ¡ em despendré per les vostres ánimes. 

Amant-vos més, ¿seria menys amat de vosaltres?> 6Peró sia, jo no us 

he estat gravós, peró com que sóc astuciós, us he collit. 17 ¿Tal vegada 

per mitja d'algun dels qui us he enviat us he composat? %BVaig pregar 

Titus i amb ell vaig enviar el germa: ¿tal vegada Titus us composá res? 

¿No hem caminat amb el mateix esperit? 61 per les mateixes petjades ? 

EPÍLEG 

(XI, 19 - XII, 13) 

1. ADVERTIMENTS OPORTUNS 

19 Temps ha que us penseu que ens defensem davant vosaltres: davant 

Déu en Crist parlem, i tot, carissims, per la vostra edificació. *Perqué 

temo que quan vindré, no us trobaré tals com vull, i seré trobat de vosaltres 

com no voleu; “que hi haurá brega, gelosia, rancúnies, partits, maledi- 

céncies, murmuracions, inflaments, desordres: no sigui que quan vin- 

gui altra vegada, m'humilii el meu Déu davant vostre, i hagi de plorar 

molts dels qui abans havien pecat i no s'han penedit de la impuresa i for- 

nicació i lascivia que cometeren. 
11, Sup. x1, 5. 12,1 Cor. 1x, 2. 13, Sup.x1,8. 14, Sup. 1, 15; ΧΙ, 9; Inf. xx11, 1; Phil. 1v, 17; 1 Cor. 1v, 15. 

16, 11 Thes. 111, 8. 18, Sup. vr1, 6; vir, 6, 18. 19, Sup. 11, 17. 20, Rom. 1, 29; 1 Cor. 1m, 3; 
Gal. v, 20. 21, Inf. xnr, 2; 1 Cor. v, 1; Eph. 1v, 19. 

17-18. — Remarquem la vigorosa altra vegada m'humilii. L'adverbi altra 
energia amb qué l'Apostol fa l'apologia vegada pot referir-se indistintament a 
de la seva propia persona i dels seus quan vingui i m'humilii. La majoria 
coHaboradors. dels exegetes prefereixen la primera 

21. —No sigui que quan vingui una  suposició. 
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(C. XII) 
μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται τιᾶν ῥῆμα.» 

1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὕμᾶς: «ἐπὶ στόματος δύο 

Ξπροείρηκα καὶ προλέγω, 

ὥς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν, τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς 

λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἷς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι, 5ἐπεὶ δοκιμὴν 

ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἷς ὑμᾶς οὐκ ἄσϑενεϊ ἀλλὰ 

δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. “καὶ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ, ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνά- 

μεως θεοῦ. 
3 

αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς. 

΄ς“ E) A καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεθα σὺν 

δ΄'Εαυτοὺς πειράζετε el ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε: ἢ 
3 

> 

ἀδόκιμοί ἔστε. 
> 

οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν; εἶ μήτι 

δ ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 

“edxópeda δὲ πρὸς τὸν θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, odx ἵνα 
ς 

> 

ἀδόκιμοι ὦμεν. 

τῆς ἀληθείας. 

ἦτε’ τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 

ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς 

80% γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ 

9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ 

10 Διὰ τοῦτο ταῦτα 

ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἢν 

ó κύριος ἔδωκέν μοι εἷς οἰκοδομὴν καὶ οὖκ εἷς καθαίρεσιν. 

2. (CONCLVSIO EPISTOLARIS 

1 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσϑε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ 

φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὃ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 

12>Agrrácaodz ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. 

ἅγιοι πάντες. 

᾿Ασπάξζονται ὑμᾶς oí 

13H χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ kai ἣ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ ἣ 

κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

XIIL. 1 ἐρχ.] ἐετοιμὼς ey ελθειν Á sy? || υμας] + 1va ΝΗ 35 g sy [| 2 οπι. ὡς D*e sy || νυν] + γρα- 
ow EKLP al. sy || 4 yop 19] + εἰ AEL al. f wz sy || ev] συν NAFG sy || ζησομεν NABD* al. || συν] εν 
D* 17 e(g) |]om. εἰς υμας BE arm||5 om. εαυτ. δοχιμ. A||) χριστ. yo. NAFGP al. vg arm || om. 
εστιν BD” 17 al. || 7 εὐχομαι EKL al. sy? || 13 om. χριστ. B!|fin.] + αμην DEKP al. vg 

1. — Tot afer. Aquest és própiament 
el significat de ῥῆμα que la Vg. tradueix' 
per uerbum, paraula. 

2.— No perdonaré. Una de les pri- 
meres manifestacions históriques del 
poder coercitiu de lEsglésia. 

3. — Posat que cerqueu. La Vg. inse- 
reix aquest verset en sentit interroga- 
tiu, sense fonament. 

5. — Á menys que sigueu desaprovats. 
Desaprovats, no réprobes, com llegim 

en la Vg. Igual cosa diem de lPús del 
mot ἀδόκιμοι en el verset 7. 

9. — La vostra perfecció. Aixi cal tra- 
duir el mot grec corresponent i aquest 
és el sentit que, en tot cas, hem d'atri- 
buir al mot consummationem de la Vg. 

11.—AÁAlegreu-vos. Erasme traduí ua- 
lete en lloc de gaudete, volent donar a 
Pequivalent grec el sentit usual entre 
els autors profans. Tanmateix, χαίρετε. 
en Sant Pau sempre té el sentit que aquí 
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ME SXIM;) 
boca de dos testimonis, o de tres, es decidirá tot afer.» 

l Aquesta és la tercera vegada que vinc a vosaltres: « per 

2 Vaig predir i 

ara predic, com a present la segona vegada i ara absent, als qui han pecat 

abans i a tots els altres, que si vinc una altra vegada, no perdonaré, 

3 posat que cerqueu una prova de com el Crist parla en mi, el qual envers 

vosaltres no flaqueja, ans és fort entre vosaltres. %*Car fou crucificat 

en la feblesa, peró viu per la virtut de Déu. Perqué també nosaltres som 

flacs en ell, peró viurem en ell per la virtut de Déu envers vosaltres. 

5 Examineu-vos vosaltres mateixos, si sou en la fe, proveu-vos vosal- 

tres mateixos: ¿o tal vegada no us coneixeu vosaltres mateixos que 

6 Peró Jesucrist és en vosaltres? A menys que sigueu desaprovats. 

espero que coneixereu que nosaltres no som desaprovats. “I preguem 

a Déu que no feu res de mal, no pas perque nosaltres apareguem aprovats, 

sinó perque vosaltres feu el bé, i nosaltres siguem com desaprovats. 

7 Car 

estem joiosos quan nosaltres som febles, peró vosaltres sou forts, i aixó 

8 Perqué no podem res contra la veritat, sinó en favor de la veritat. 

supliquem: la vostra perfecció. Per aixó escric absent aquestes coses, 

per tal que, present, no hagi d'usar del rigor, conformement a la potestat 

que em doná el Senyor per a edificació i no per a destrucció. 

2 CONCLUSIO 

1 Altrament, germans, alegreu-vos, perfeccioneu-vos, consoleu-vos, 

tingueu un mateix sentiment, viviu en pau, i el Déu de la caritat i de la 

pau será amb vosaltres. 

12 Saludeu-vos mútuament amb l'óscul sant. Us saluden tots els sants. 

151. gracia del Senyor Jesucrist i la caritat de Déu i la comunió de 

PEsperit Sant sigui amb tots vosaltres. 

1, Dt. x1x, 15; Sup. xz1, 14; Mt. xvi, 16; lo, vi, 17; Hbr. x, 28. 
12, Rom. xvi, 16. 

10, Sup.x,8. 11, Rom. xv, 33. 

li donem.— Consoleu-vos. Millor que ex- 
horteu-vos, com tradueix la Vg. 

13. — La comuni de l'Esperit Sant. 
Essentsubjectiusels dos primers genitius 
(la gracia del Senyor Jesucrist i la caritat 
de Déu, que signifiquen la caritat de qué 
J. C. és dispensador i l'amor que el 
Pare ens té), sembla el més natural que 
ho sigui també el tercer, que llavors 
significara la unió dels esperits pro- 
duida entre els fidels per la unció de 

de 1'Esperit Sant. Si fos objectiu, com 
interpreta Ecumeni, copiat per Teofi- 
lacte, significaria la nostra possessió 
comuna de l'Esperit Sant. La primera 
interpretació, que és la més comuna, 
pertany a la doctrina del Cos mistic del 
Crist. Es 'Esperit Sant habitant en nos- 
altres qui ens posa en relació orgánica 
amb el Cap, el Crist, i entre nosaltres. 
Sant Pau anomena comunio de I'Esberit 
Sant aquesta doble relació. 
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LLETRA ALS GALATES 





NOTÍCIA PRELIMINAR 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS 1 DE LLOC 

Hi ha gran divergencia entre els crítics, en tractar-se de determinar la 
data en qué fou escrita aquesta lletra. Mentre uns, com Belser i Weber, 
la creuen composta l'any 49, abans del Concili apostólic de Jerusalem, co 

que la faria la primogénita de les lletres paulines, d'altres exegetes, sobre- 
tot antics, com Sant Jeroni i Teodoret, seguits per alguns de moderns, 

com Baroni i Estius, la retarden fins a época de la primera captivitat de 
Sant Pau a Roma. 

Una lectura atenta de la Lletra mateixa, confrontada amb els Actes dels 

Apostols, desfá totes dues hipótesis. A IV, 13, P Autor parla als gálates 

de quan els va visitar per primera vegada. Aixó vol dir que, en escriure 
la Lletra, ja havia efectuat la seva segona visita, que tingué lloc durant 

el tercer viatge pauli, o sigui del 55 al 59. El 55, doncs, és la data mini- 

ma. Peró no pot ésser gaire lluny la máxima, per tal com Sant Pau, al 
verset 6 del cap. I, s"estranya com tan de pressa els galates s'han tras- 
passat a una altra doctrina distinta de l'Evangeli que els fou predicat per 
ell. Aquesta segona visita fou la referida pels 4ctes dels Apostols (XVI, 
23) en el tercer viatge de Sant Pau, de pas cap a Efes ia la Macedonia, 

per tal de fortificar en la fe els neófits d'aquelles esglésies. Fou després 
d'aquest viatge, entre el seu sojorn a Efes i la seva anada a Corint per la 

Macedonia, quan Sant Pau, assabentat de les desconhortadores novetats 

de la Galácia, els escriu aquesta lletra. Cal posar-la, doncs, al 55 o co- 

mencaments del 56, entre les Lletres als Corintis i la Lletra als Romans. 

El dubte continua quant al lloc de la seva composició. Les opinions es 

parteixen entre dues ciutats: Efes i Corint. Aquell sojorn a Efes durá 
tres anys, i fou durant ell que Pau escrivi les dues Lletres als Corintis. 
D'alli aná a la Macedonia i es deturá tres mesos a Corint, on pogué lliu- 
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rar-se al repós d'esperit i a la meditació. La circumstáncia esmentada 
d'haver-se esdevingut la defecció dels gálates poc després de la segona 
visita de 1 Apóstol abona Popinió favorable a aquesta ciutat. Peró n'hi 
ha, en canvi, una altra de molt favorable a Corint, i és la gran semblanca 

d'aquesta Lletra amb la Lletra als Romans, escrita a la gran ciutat grega. 
Hi trobem identitat de tesi,! la repetició de la história d'Abraam amb 
aplicacions d'una gran semblanca,? l'ús dels mateixos textos de l”Escrip- 
tura per abonar les mateixes. conclusions doctrinals$ i fins i tot expres- 
sions repetides literalment o quasi en les dues Epistoles.%. Totes aquestes 
coincidencies revelen que l'esperit de Pau, en escriure Puna i P'altra Lle- 

tra, estava talment ocupat pels mateixos pensaments,.que fins les fórmu- 
les verbals de qué es revestien li sortien iguals. El parentiu d'idees i 

d'estil revela en qualsevol autor una certa contemporaneitat de dos tre-. 

balls, llei que, en el cas de Sant Pau, trobem complerta en les dues Lle- 
tres als Tessalonicencs, les dues als Corintis, les dels Colossencs i Efesins 

i les Pastorals. La conclusió de la contemporaneitat de les nostres dues 

sembla imposar-se. 
-O cal creure, doncs, que la Lletra als Gálates fou escrita a les darreries 

del sojorn a Efes, o que, durant tot aquest sojorn, la confianca de PApós- 

tol en els gálates no sofri cap minya, i que només en arribar a Macedónia, 

aquesta gran aflicció, junt amb altres que van assaltar-lo d'altres bandes, 
produiren en ell aquell estat d'esperit que es revela al llarg d'aquesta 

Lletra. 

Aquesta segona suposició sembla més acceptable, per bé que d'ella en- 

cara no es dedueix certament que la Lletra fos escrita a Corint. Una: 
terca hipótesi és possible, la del P. Prat, segons el qual, la Lletra als Gá- 

lates fou composta a la Macedonia, durant l'expectació angoixosa de 

Pefecte que havia de fer als Corintis la seva segona Lletra. 

ELS DESTINATARIS 

No més fácil de resoldre és el problema que planteja el nom de gálates 

que porten els destinataris d'aquesta Lletra. És evident que són els fidels 

1 Gal. 11, 16—Rom. III, 28. 22— Rom. XI, 32; Gal. II, 23 — Rom. 
2 Gal. TI, 16-18 — Rom. IV, 1-25; — VII, 18; Gal. M1, 27—Rom. VI, 3; Gal. 

Gal. IV, 21-24—Rom. 1X, 7-9. ΙΝ, 6 —Rom. VII, 15; Gal. IV, 30— 
8 Gal.11,6—Rom.1V, 3-9(Gn.XV, Rom. 1V, 3; Gal. V, 7 — Rom. 11, 8; 

6); Gal. UI, 12 —Rom.X, ς (Lv. XVI, Gal. V, 18—Rom. VIII, 14; Gal. V, 
δ᾽), ΕΟ 18—Rom. ὟΙ, 14. 

4 Gal. 1, 9 — Rom. XV, 15; Gal. MI, . 
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de les esglésies de Galácia, peró ¿cal entendre per Galacia la septentrio- 
nal, o própiament dita, o bé la provincia romana que portava aquest nom 

j que comprenia, ultra la regió susdita, la Licaónia, la Isáuria ἱ alguns 

districtes de la Frigia, la Pisidia i la Pamfilia? 
Al primer terc del segle 11 abans de J. C., unes bandes de celtes 

(κέλται, γαλάται) sortides del Migdia de la (σὰ ϊα irromperen a Macedo- 

nia i a Tessália i haurien envait la Grécia, a no haver estat contingudes a 

Delfos. Recularen un xic i reeixiren a traspassar l'HelHespont, després 
de qué, devastaren les costes de 'Ásia Menor. Alli lluitaren a favor de 

Nicomedes 1, rei de Bitinia, contra el seu germá, i en recompensa d'aquest 

ajut reberen un fort boti i una regió agricola molt fértil formada de pla- 
nells muntanyosos al centre de ARS Menor. L”anaren engrandint amb 
invasions successives, fins que Átal 1, rei de Pérgam, els forcá a fixar-se 
entre els limits de la Paflagónia i la Bitinia al Nord, el Pont i la Capado- 
cia a Est, la Pisidia ila Licaónia al Sud i la Frigia a l'Oest. Aquesta 
fou la Galaácia própiament dita, anomenada també Gallogrécia, a causa de 

la cla dels gálates amb la primitiva població indigena. 
L*any 189 a. C., els gálates, junt amb Antioc el Gran, a favor del qual 

lluitaven, foren dba pels romans i sotmesos a llur dominació pel 

cónsol E. Mánlius. Conservaren, tanmateix, llur religió druídica, Por- 
ganització politica i les lleis nacionals, com també els tetrarques que go- 

vernaven llurs tres tribus, les capitals de les quals eren Tavium, Pessinus 
i Ancira (actualment Angora). Un dels seus darrers tetrarques, Dejota- 
rus, que havia ajudat Pompeu contra Mitridates, en rebé el titol de rei 

amb un augment de territori. El seu successor Amintas estengué encara 
més els seus dominis envers la Pisidia, peró a la seva mort, tot el regne 

passá a ésser provincia romana, que sota el nom de Galácia comprenia 

tots aquells territoris envaits, que són els que hem enumerat abans. 
El dubte és, doncs, si aquesta Lletra de Sant Pau, única de les seves 

.que té carácter palés de circular o enciclica, segons canta la seva inscripció 
a les esglésies de Galacia (1, 2), va dirigida a la Galácia divisió administra- 

tiva, Ο a la Galacia denominació étnica. 

De la primera opinió són Le Camus, Rodolf Cornely, Teodor Zahn i 
d'altres. Es funden en els segúents arguments: a) Les esglésiés de Ga- 
lácia semblen fundades d'abans del Concili apostólic, puix que llegim en 
IL, 5 d'aquesta Lletra que Sant Pau no cedi a subjectar-se als falsos ger- 

mans judaitzants per tal que restés en peu la veritat de l'evangeli predicat 

als gálates; peró fins al seu segon viatge, posterior al Concili, Sant Pau 
no predicá la fe a la Galácia estricta. Aquest argument no té gaire forca 

perqué el vosaltres d'aquell lloc podria significar genéricament els gentils, tant 
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més que han estat esmentats al verset 26. b) A Il, 1, 9, 13, parla de 

Bernabeu amb un llenguatge que el fa suposar persona de molta autoritat 
entre els destinataris de la Lletra; peró Bernabeu només acompanya Pau 
en el primer viatge, en qué funda les esglésies de Pisidia i Licaónia, no 

en els altres dos, en qué travessá la Galácia estricta. La vaguetat dels 
versets adduits en el que es refereix a Bernabeu afebleix també aquest ar- 
gument. 2) Les dues vegades que, segons Sant Lluc (4ct. XVI, 6i 

XVIII, 23), Pau estigué a la Galácia estricta, fou només de pas i doncs 

per poc de temps, quan tota la Lletra fa semblar que Pau havia tractat 

llargament els gálates, com consta realment dels fidels de Licaonia i 

Pisidia. 
L”altra opinió tou la tradicional i mantingué la unanimitat de parers fins 

a prop de mitjan segle dinové. Avui s'hi torna decididament. Lagrange 

i Fillion la propugnen, basats en els segúents arguments: 4) Sant Pau 
era més natural que s'acomodés a l'estil de parlar dels fidels a qui s'adre- 

cava que no a la terminologia oficial; doncs bé, és indubtable que el 

llenguatge popular entenia per Galácia la regió étnicament gálata, de la 
qual distingia les altres regions anexades a ella administrativament. Tes- 

timoni d'aixó és el mateix Sant Lluc, que distingeix curosament la Ga- 
lácia de la Frigia i de les ciutats de Listres i Derbé, situades a la Li- 

caonia (4ct. XVI, 6; XVIII, 23); igual distinció es troba en les 

inscripcions antigues; b) no és gens probable que Sant Pau donés als 
naturals de Licaonia i Pisidia el nom de gálates, propi d'una raca estran- 

gera i invasora del pais, i per aixó mateix odiada; c) per Act. XVI, 6, 
sabem que Sant Pau, després de visitar les esglésies de Licaóonia i Pisi- 
dia, escampá rápidament la paraula de Déu per la Galácia estricta o sep- 

tentrional. Aquesta evangelització feta de pas, anant a la Misia ¡a la 

Macedonia, s'adiu molt bé amb el que s'afirma a IV, 13 d'aquesta Lle- 
tra, co és que aná a ells «en flaquedat de carn», empés ocasionalment 
per una malaltia. Per contra, les regions de Pisidia i Licaónia foren 
objecte d'una evangelització pausada i expressa (Act. cc. XII i XIV); 

a notar que aquesta raó desfá la darrerament mencionada de Popinió 

contraria; d) té el seu pes també Pargument psicológic: el tempera- 
ment voluble i amant de les novetats que Sant Pau descriu en els gá- 
lates convé perfectament a la tribu destacada de la Gállia europea envers 
PAsia Menor, peró seria una veritable inexactitud, aplicat a les contra- 
des meridionals administrativament anexades a Pantiga Galácia septen- 
trional. 

Retenim, doncs, com a molt més probable, que la Galácia de Sant 
Pau, com la de Sant Lluc, és la Galacia étnica. 
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OCASIÓ 1 FINALITAT 

Fos a Efes, fos a Corint, o a la Macedonia, Sant Pau heu esment que 

els seus estimats gálates, tan generosament donats a la fe del Crist, s'han 
escoltat uns falsos doctors que cuiden desviar-los del seu Apóstol ἱ de la 

puresa de 'Evangeli que els predicava. 
Aquests falsos doctors eren els judaitzants, els eterns enemics de Pau. 

En el seu segon viatge, 1'Apóstol havia promulgat als gálates el decret 

del Concili apostólic sobre l'observanca de la llei mosaica, comminant- 
los, com si preveiés la tempesta, que si algú els evangelitzava fora del 

que havien rebut, fos anatema. Vegeu Gal. 1, 9 on diu expressament 

que els havia fet, i ara els repeteix, aquesta prevenció. 

Perdut el plet al Concili Apostólic de Jerusalem, els judaitzants canvia- 
ren de doctrina. Segons llur nou dogma, els cristians procedents de la 
gentilitat, si bé podien assolir la vida eterna, peró no podien arribar a 

plena ciutadania dins 'Església, si no se sotmetien al ritu dolorós i ver- 
gonyós de la circumcisió: aixi esperaven de persuadir-los a circumcidar- 

se. Sant Pau desfá ja els seus maneigs a Antioquia, on arriba a increpar 
la condescendencia de Pere, i ells aleshores van seguint les ciutats evan- 

gelitzades per Pau, infiltrant en totes el veri de la discordia. Aixi arriba- 
ren a les de la Galácia. [100 fanatisme tenia tant de negatiu com de po- 
sitiu, de rancúnia contra Pau, que els havia fet perdre el plet a Jerusalem 

i a Antioquia, com d'amor a la llei mosaica. Per αἰχὸ denigraven la 

figura del gran Apóstol, comparant-lo, en desmérit seu, amb els altres 
Apostols, les «columnes de PEsglésia». Ells, companys del Senyor i 

instruits per ell, havien observat sempre els ritus jueus; Pau, en canvi, 

arribat molt després de la mort del Senyor, era un apóstol secundari, ins- 

truit i enviat per homes: per aixó els neofits formats per ell no podien 

comptar com a cristians perfectes, si no esdevenien, rebent la circumcisió, 
dignes de la companyia dels grans Apóstols. La Llei mosaica, doncs, no 
certament necessária per a la salut, era tanmateix utilissima, car per ella 
s'esdevenia fill d”'Abraam i hereu de les prometences fetes a ell. 

Aquesta predicació havia fet estralls entre els gálates, gent voluble i 
facil als entabanaments de qualsevol teoritzador nou. Tot fa semblar que 
les coses anaren de pressa: Pevangelització de la Galacia per Pau, la seva 
sortida envers l'Europa, l'arribada dels falsos doctors, que talment li se- 
guien els passos, i la caiguda dels gálates, o de molts d'ells. 

l encara, podriem afegir, la informació que en rep Pau i la Lletra que 
escriu tot d'una. Saber-ho i acudir a remeiar el mal escrivint aquesta 
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Lletra, que fins acusa en la seva faicó una gran pressa, és tot u. Sens 

dubte amida d'una ullada el perill gravissim que representava que una sola 

església particular caigués en mans de la secta. La divisió de lP'Església 
de Crist, i sobretot l'entrebanc quasi insuperable a la difusió de l'Evan- 

geli entre els gentils, eren dues conseqiúéncies ben evidents i ben funestes. 

La finalitat de la Lletra ressurt ben palesa de les circumstáncies que la 

motivaren: vindicar l'autoritat apostólica de Pau i demostrar amb argu- 
ments irrebatibles la veritat de la justificació per la fe en Jesucrist, sense 
les obres de la llei mosaica. Ésa dir, la llibertat del cristiá, en virtut de 

la seva incorporació al Crist, respecte dels elements del món, co és, els 
diversos ritus gentilics inspirats per Pafany de reconciliar-se amb Déu, als 

quals Sant Pau equipara la Llei mosaica. Aquesta Lletra, s'ha dit molt 

justament, és la Carta magna de la llibertat cristiana. 
El seu estil, com ja pot esperar-se del que hem dit, és nerviós, tallat, 

cosit d'incisos, obscur a estones, peró ardent i dens de sentit com poques 
vegades ha arribat a ésser la paraula humana. 

Drivisió 

Després de Exorb1 (1, 1-10), que conté la inscripció i Pentrada en 

matéria, vénen les tres parts Apologética, Dogmatica i Moral seguides d'un 
breu epiles. 

APOLOGÉTICA (1, 11-Il, 21). 
Comprén els segúents apartats : 
1. Apologia del ver apostolat. 

2. Apologia del ver Evangeli. 
Docmatica (Il, 1-IV, 314). 

Compreén dos apartats : 
1. Lajustificació és perla fe, no per les obres. 
2. La llibertat dels cristians. 
MoraL (IV, 31b-VI, 10). 

Dos apartats, també : 
1. Advertiments generals. 

2. Advertiments especials. 

L'EpiLEG (VI, 11-18) conté una impressió de conjunt de l'estat d'espe- 
rit dels falsos doctors i del mateix Apóstol. Manca de les salutacions 

acostumades. 
TL autenticitat d'aquesta Lletra está tan fermament garantida pels testi- 

monis antics, des del primer segle, i pels seus carácters interns, que els 
pocs critics heterodoxos que darrerament l'han posada en dubte no me- 
reixen l'honor de la refutació. 





ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

EXORDIVM 

(1, 1-10) 

(C. 1.) Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου 

ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ 

νεκρῶν, 3 καὶ οἵ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας" 

ϑχάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ι]ησοῦ Χρι- 

στοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἣμῶν, ὅπως ἐξέληται ἣμᾶς 

ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ 

ἀμήν. 

ὁ Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς 

el μὴ 
τινές εἶσιν οἵ ταράσσοντες ὕμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέ- 

ὃ ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ, οὐρανοῦ εὐαγγε- 

πατρὸς ἣμῶν, ὅ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων᾽ 

ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 18 οὐκ ἔστιν Go: 

λιον τοῦ Χριστοῦ. 

1.3 ) χαι χυριου ἡμων ΒΡΕΕΟΚΙ, al. vg sy|| 4 νυπερ] περι N*ADEFGKLP al. ||6 θαυμ.] + dz 
FerG || om. outwc F8rGer al. || tnoov χριστον DE al. sy?, om. yp. Marcion FerG Tert Cypr al. 

1. — Les dues preposicions del text 
grec denoten relacions diferents ἀπ’ ἂν - 
θρώπων (de part dels homes) i δι᾽ ἀν- 
θρώπου (per mitja d'home). Així resta 
afirmada, d'una banda, la identitat en- 
tre la font (ἀπό) 1 el canal (διά) d'on 
rebé l'apostolat, 1 d'altra banda, la di- 
vinitat de Jesucrist, posat en la mateixa 
línia del Pare. 

2. — Á les esglésies de Galacia. Hi 
havia a Galácia moltes comunitats cris- 
tianes, cada una amb el seu bisbe, sa- 

cerdots i fidels, go que constitueix una 
església particular. 

4. — Pels nostres pecats. Els manus- 
crits grecs presenten adés mepi adés 
ὑπέρ davant d'ápaptióv. Hom pot, 
per tant, explicar aquesta frase dient: 
«per esborrar els nostres pecats» o «a 
causa dels nostres pecats.» 

6. — M'estranyo... El retóric Temis- 
ti, parlant dels gálates, diu que eren 
tan afectats a les novetats, que, en 
veure el mantell d'un filosof, s'hi arra- 
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EXORDI 

(1, 1-10) 

(C. 1.) *Pau, apóstol, no pas de part d'homes, ni per mitjá d'home, 

sinó per Jesucrist i Déu Pare que el ressuscitá d*entre els morts, 21 tots els 

germans que són amb mi, a les esglésies de Galacia; *grácia a vosaltres i 

pau de part de Déu Pare i del Senyor Jesucrist, *el qui es dona ell mateix 

pels nostres pecats a fi d'arrencar-nos del present segle pervers, segons la 

voluntat del Déu i Pare nostre, %a qui sigui la gloria pels segles dels 

segles; amén. 

ὁ M'estranyo com tan de pressa us traspasseu del qui us va cridar en 

la gracia de Crist a un altre evangeli: “que no és pas altre, sinó que n'hi 

ha alguns que us pertorben i volen trastornar l'evangeli del Crist. *Peró 

adhuc si nosaltres o un ángel del cel us evangelitza fora del que us 

4 Aci. x92,6...3, Rom, E 7. 4, Inf. τὸ 20; Tit. 11, 14... 5, Rom, xvx, 27. -7,: Inf, v, 10. 

paven, i s'adherien a les noves idees 
com el ferro a l'imant. 

6. — Tan de pressa. No fa referéncia 
a la data recent de llur conversió, con- 
sideració que atenuaria llur falta, sinó 
a la rapidesa amb qué s'opera (μετατί- 
θεσθε: us traspasseu, en present) llur 
caiguda en una altra doctrina. 

Del qui us va cridar. No pas PA- 
póstol, puix que mai un home no és 
autor de la vocació, ni Jesucrist, en 
la gracia del qual foren cridats, sinó 
Déu el Pare, al qual és sempre atribui- 

da per apropiació la vocació eficas a 
late: 

7.—Queno és pas altre, sino. “Ἕτερον 
εὐαγγέλιον no vol dir un altre evangeli, 
sinó un evangeli diferent. Per aixoó cal 
prendre 1 ἄλλο segúent en sentit neutre 
indefinit: altre, altra cosa. Els qui els 
predicaven aquest evangeli diferent eren 
uns judaitzants que pretenien ajovar-los 
novament a la Llei mosaica. 

8. — Us evangelitza. Traduim per 
indicatiu, i no per subjuntiu, com la 
Vg., per tal com ho exigeixen alhora 
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λίζηται Úutv παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ϑῶς προειρή- 

καμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελά- 

βετε, ἀνάθεμα ἔστω. 

ἸΟΑρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῷ ἀνθρώποις ἀρέ-- 

σκειν; εἶ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὖκ ἂν ἤμην. 

8 om. ὑμῖν NFstG Tert Cypr αἱ. [1 9 προειρηχα N* 3 al. |] το εἰ] + yap EKLP al s 
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hem evangelitzat, sigui anatema. Com us ho hem dit, diem també ara 

altra vegada: si algú us evangelitza fora del que heu rebut, sigui anatema. 

10 Perqué ¿em vull ara jo guanyar els homes o Déu? ¿O cerco 

d'agradar als homes? Si encara agradava als homes, no seria servent 

de Crist. 

el text original i el context. Sant Pau 10. — Em vul.... guanyar. Vg. tra- 
es refereix, en efecte, a un fet queja  dueix menys exactament suadeo, per- 
s'havia realitzat. suadeixo. 



PARS PRIMA 

9 SERMO APOLOGETICVS 

(1, 11 -IL, 21) 

I. AÁPOLOGIA VERI APOSTOLATVS 

1 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισϑὲν δι᾽ ἐμοῦ 

ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον: 13 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλα- 

βον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

18  Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ 

ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 3 καὶ 

προέκοττον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιῶτας ἐν τῷ γένει 

μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 

15“Ote δὲ εὐδόκησεν ὃ θεὸς ὃ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ 

καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, 

ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην 

σαρκὶ καὶ αἵματι, 1 οὐδὲ ἀνῆλθον εἷς “Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ 

ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον sic ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑὕὑπέστρεψα εἷς 

Δαμασκόν. 15 Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς “Ἱεροσόλυμα ἵστορῆ- 

σαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε: 1ϑ ἕτερον δὲ 

11 yap] de N*AESKLP αἱ. sy || 12 oute] ουδὲ NAD*FGP αἱ. || 13 ἐπορθ.] ἐπολεμουν FG || 15 om. 
o θεος BFG al. vg sy || 17 ανηλθ.] arrnk0ov BDEFG al. sy? || 18 χηφ.] merpov DEFGKLP al. lat sy» 

11. — Segons l' home. Fet per agradar 
als desigs o a les imaginacions dels ho- 
mes, als quals, segons acaba de dir, no 
cerca de plaure. 

12. —Sant Pau reivindica constant- 
ment per a la seva predicació una au- 
toritat i un origen divins. 

14. — 1 dins el judaisme... de les me- 
ves tradicions paternes.  Judaisme és 
aquí sinónim de fariseisme. Les tra- 
dicions a qué es refereix són les mi- 
nucioses observances inventades pels 
fariseus i que encara van ésser multi- 
plicades més tard fins a formar la indi- 



PRIMERA PART 

VINDICATORIA 

(1, 11 -II, 21) 

1. LEGITIMITAT DEL SEU APOSTOLAT 

1 Perqué jo us faig saber, germans, que Pevangeli anunciat per mi no 

és pas segons l'home. *? Car ni d'home el vaig rebre, ni me'n fou en- 

senyat, ans per revelació de Jesucrist. *%Car ja heu hagut esment del 

meu comport d'abans en el judaisme, com perseguia fora mida l'església 

de Déu, i la devastava. 151 dins el judaisme, n'avancava molts de la meva 

edat en el meu llinatge, essent amb gran sobrepuig zelador de les meves 

tradicions paternes. 1Peró quan bé plagué a Déu, que em {πὰ des del 

ventre de la meva mare i em crida per la seva gracia, *de revelar el seu 

Fill en mi perque Panuncii entre els gentils, tot seguit no vaig confiar-me 

ala carn nia la sang, "ni vaig pujar a Jerusalem, als qui eren abans de 

mi apostols, sinó que vaig partir envers l'Arabia, i altra vegada vaig 

tornar a Damasc. 15 Després, al cap de tres anys, vaig pujar a Jerusalem 

per coneixer Pere, i vaig romandre amb ell quinze dies: **peró dels 

ΘΟ xv, 1. 12, Eph. mu, 3. 13, Act. vi, 3;1x,21. 14, Act..xxt, 3. 15, Ir.r,5. 18, Act. 1x, 26.55. 

gesta coHecció de la Mischna i els Tal- 
muds de Jerusalem ¡ Babilonia. 

16. — Á la carn mi a la sang. Aques- 
ta expressió es troba en Mt. XVI, 17 1 
en molts escrits dels rabins, 1 significa 
home natural, aixó és, amb tots els 
seus defectes 1 miséries. 

we == Entes D-Arabía., Es tracta, 

sembla, de 1'Arábia del nord, que els 
jueus anomenaven deserta, i que limi- 
tava amb Siria. 

18. — Per coneixer Pere. El verb que 
en Poriginal correspon a conéixer no- 
més s'empra quan es tracta de veure o 
visitar una persona o cosa extraordi- 
naria. 
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τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, el μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 2390 ἃ 

δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. 3: ἔπειτα ἦλθον 

εἷς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 2:ἤμην δὲ ἀγνοούμενος 

τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς ᾿Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ. 2 μόνον δὲ 

ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὃ διώκων ἧμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν 

ἥν ποτε ἐπόρθει, kai ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν. 

2. APOLOGIA VERI EVANGELII 

(Ὁ: UL) 
σόλυμα μετὰ 

Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς “lepo- 

Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον. 2ἀνέβην δὲ κατὰ 

ἀποκάλυψιν’ καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἔν τοῖς 

ἔθνεσιν, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πὼς εἷς κενὸν τρέχω ἢ ἔδρα- 

μον. 35ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὃ σὺν ἐμοί, “Ἕλλην ὥν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι' 

διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατα- 

σκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἣμᾶς 

καταδουλώσουσιν: 

εἶναί τι, — ὅποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει" 

δοῖς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὕποταγῇ, ἵνα ñ 

ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. θ ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων 

πρόσωτιον θεὸς 

ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει --- ἐμοὶ γὰρ οἵ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 

23 επορθ.] ἐπολεμει FG {{Π11..4. tva] + μὴ FerG || ς om. οἱς οὐδὲ D*e Vict Ambrosiast Pelag, om. 
οἷς Marcion sy? || διαμενὴ AFG al. 

19. —Sino Jaume. Fa referéncia a 
Jaume el Menor, fill d'Alfeu. Se lPano- 
mena germá de Nostre Senyor en el 
sentit ample que comportava el fet 
d'ésser-ne simplement cosíi. 

21. — De Cilicia. Cilicia era una 
provincia de 1" Asia Menor; per a anar- 
hi per terra, calia travessar la Siria. 
Aixo explica per qué aqueixos dos noms 
es troben sovint associats. 

2.—Per revelacióo. Sant Pau, des 
del seu baptisme, era guiat en la seva 
activitat apostólica per la veu de l'Es- 
perit Sant. En aquest cas, puja a Jeru- 
salem per pledejar davant els Apostols 
la causa dels gentils. Vegeu altres ca- 
sosa Act. X VILO; 75 0, τὸ; AVI O: 
ALA 215 

Quasi tots els crítics estan d'acord 
que el relat exposat aci és el mateix 
del cap. XV dels Actes dels Apostols. 

Els vaig exposar Pevangeli que predico. 
Dues exposicions són indicades: luna 
a tota l'església de Jerusalem (αὐτοῖς), 
altra als considerats (τοῖς δοκοῦσιν), 
als notables, o vistents dins l'església, 
probablement els anomenats més avall: 
Jaume, Pere 1 Joan. 

Per si tal volta corro o he corregut en 
va. L'expressió grega (μή πως) dintre 
del sentit interrogatiu indirecte, enclou 
una resposta negativa implícita. La me- 
tafora del corredor és manllevada als 
jocs antics. 

3-4. — Resultat de la solució recai- 
guda, ni tan sols Titus, tot i gentil, no 
fou obligat a circumcidar-se, no pas 
perque Sant Pau ho considerés, en si, 
un delicte, ell que féu circumcidar “Ti- 
moteu, quan aixó no podia ésser mal 
interpretat, peró en el cas relatat ací, 
no volgué que es circumcidés Titus 
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altres apóstols no en vaig veure cap, sinó Jaume, el germá del Senyor. 

20] el que us escric, heus aqui a la presencia de Déu que no mento, 

21 Després vaig venir a les regions de Siria i de Cilicia. 5221 era descone- 

gut de rostre a les esglésies de la Judea, que són en Crist. *Les quals 

només sentien a dir: el que ens perseguia ara evangelitza la fe que llavors 

devastava, **i en mi glorificaven Déu. 

2. LEGITIMITAT DEL SEU EVANGELI 

(€, 1) 
Jerusalem amb Bernabeu, prenent també amb mi Titus; 21 vaig pujar-hi 

l Després, passats catorze anys, vaig pujar altra vegada a 

per revelació, i els vaig exposar levangeli que predico entre els gentils, 1 

a soles -als més considerats, per si, tal volta, corro o he corregut en va. 

3Doncs ni Titus, que era amb mi, tot i ésser gentil, no fou forcat a 

circumcidar-se: *basta pels falsos germans intrusos, els quals entra- 

ren sornament per espiar la nostra llibertat que tenim en Crist Jesús, 

a fi de reduir-nos a esclavatge: %als quals ni per una hora no cedirem a 

subjectar-nos, per tal que la veritat de l'evangeli romangui per a vosaltres. 

6 Peró d'aquells qui eren considerats ésser alguna cosa (fossin, altrament, 

el que fossin, poc compta per a mi: Déu no accepta parenca d'home), a 

mi, doncs, els qui eren reputats res no m'afegiren, “ans al contrari, 
21, Act. 1x, 30; χν, 41. 2, Act. xv, 2; Phil. τι, 16. 6, Dt. x, 17; lob xxxrv, 19; Sap. vr, 8; Eccli. xxxv, 15; 

Act. x, 345 Rom. 11, 11; Eph. vx, 9; Col 11, 25; 1 Ptr. 1, 17. 

Justament perqué eren presents els fal- 
sos germans, espies de les seves ac- 
cions, que volien llevar als cristians 
procedents de la gentilitat la llibertat de 
Evangeli. Aquells haurien pogut in- 
vocar aquesta condescendéncia com un 
precedent per a obligar els altres. 

6. —Pero d'aquells qui... En Ves- 
tructura d'aquesta frase, hom comet 
PeHipsi que els gramátics anomenen 
anacolut, bastant freqúent en Sant Pau. 

Fossin altrament el que fossin, poc 
compta per a mi. Frase difícil de tra- 
duir 1 d'interpretar. A base de la versió 
de la Vg., que interpreta el grec ποτε 
com adverbi de temps: aliquando, molts 
entenen aquest incís com una alusió 
als temps anteriors dels altres apostols: 
ni que haguessin estat abams pecadors o 
ignorants, 0, més comunament: ni que 

haguessin conegut Jesucrist. D'altres in- 
terpreten : qualsevol que fos la conside- 
racio de que jruien entre els meus adver- 
saris. Nosaltres prenem més aviat el 
ποτε en sentit de tandem llati, 1 aixi el 
sentit resulta: fos, a la ἢ, la que fos 
llur autoritat, αἰχὸ poc importa per al 
meu cas, aHudint el fet d'haver rebut 
directament el seu evangeli de boca de 
Jesús 1 tenir, doncs, una autoritat doc- 
trinal equivalent a la d'ells. 

Res no w'afegiren. Aquest és el sen- 
tit, en aquest lloc, del grec οὐδὲν mpoo- 
ανέθεντο, 1 no pas el de no m'imposaren 
cap carrega nova, com interpreta Loisy 
amb altres. La veu mitjana del verb 
grec indica encara la idea d'afegir del 
seu. Aqui, per extensió connatural del 
sentit, vol dir, també corregir, repro- 
var. 
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Ἰ ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυ- 

στίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς, 8δ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς 

ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἷς τὰ ἔθνη, 9 καὶ γνόντες 

τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, ᾿Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ ᾿Ιωάννης, ot 

δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα κοινωνίας ἵνα 

ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν: 1 μόνον τῶν πτωχῶν 

ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 

1“ Ote δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέ- 

στην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 13 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ᾿Ιακώβου 

μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθϑιεν: ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν 

A 

ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 18 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ 

καὶ οἵ λοιποὶ ᾿Ιουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχϑη αὑτῶν τῇ ὕπο- 

κρίσει. 

εὐαγγελίου, εἶπον τῷ ἱκηφᾶ ἔμπροσθεν πάντων" 
1 

14 ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ 

el σὺ ᾿Ιουδαῖος ὑὕπάρ- 

xov ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ ᾿Ιουδαϊκῶς ζῆς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐ- 

Lew: 15 «Ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες 

9 ) πετρος χαι ιάχωβος DEFG, om. χαι χὴφ. A |] 11 πετρος DEFGKL αἱ. syh || 12 ἦλθεν NB 
D*FG al. || 13 om. χαι 29 B f ug || ιουδ.] + παντες N* || 14 πετρω DEFGKLP al. syh || πως] τι ΚΙ, al 

7. — M'ha estat confat l'evangeli de la 
incircumcisió. Incircumcisió 1 circum- 
cisió signifiquen ací coHectivament els 
gentils 1 els jueus respectivament. 
Aquest repartiment de la missió de 
Pere i de Pau no significava cap ex- 
clusió de l'un del camp assenyalat a 
Paltre, sinó el medi principal on Pun i 
Paltre havia d'actuar. 

9. —I havent conegut. Sant Pau re- 
prén ara la frase comencada en el sete 
verset 1 interrompuda pel paréntesi. 

Ens donaren les dretes. Es cosa cor- 
rent, entre els homes, de donar-se les 
mans 1 encaixar en senyal d'un acord 
o compromiís mutu. 
Α fique nosaltres anéssim. Anéssim 

s'omet per ellipsi tant en original com 
en la versió Vg. 

11. — Cefas. Alguns manuscrits por- 
ten πέτρος. Aquest Cefas és sens dubte 
Sant Pere, únic personatge del N. T. 
conegut amb aquest nom i únic també 
que podia contrarrestar l'autoritat de 
Pau i arrossegar Bernabeu al seu exem- 
ple. Es innecessáriament i inútilment 
que alguns han volgut cercar-li un subs- 
titut.—Suposat, com és natural, l'ordre 

cronológic en els relats d'aquesta Lle- 
tra, aquest incident s'esdevingué des- 
prés de l'assemblea de Jerusalem, du- 
rant la breu estada de Pau a Antioquia 
després de la reunió apostólica. 

Me li vaig enfrontar cara a cara. 
Respecte a aquests mots, hom sap les 
moltes lletres que es creuaren entre 
St. Jeroni i St. Agustí, 1 les llargues 
controvérsies tostemps mantingudes en- 
tre diversos comentadors. 

Per tal com era caigut en blasme. Co 
és en cosa blasmada. Per qui? pre- 
gunta Fillion. Per la veu popular, per 
la veritat evangélica o, potser, per la 
seva manera de comportar-se. 

12. — Álguns del volt de Jaume. La 
preposició grega ἀπό té els dos sig- 
nificats de part ἀεὶ de la vora de, co és 
enviats de Jaume i dels qui eren amb Jau- 
me. Preferim el segon, perqué res no 
fa suposar que fossin tramesos pel ger- 
má del Senyor per contrarrestar la in- 
fluencia antijudaitzant de Pau. Cal ad- 
vertir que Jaume i els del seu volt, per 
bé que en la reunió apostólica de Jeru- 
salem havien alliberat els gentils con- 
vertits de la part més feixuga de la Llei 
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havent vist que m'ha estat confiat Pevangeli de la incircumcisió, aixi com 

a Pere el de la circumcisió, $perqué el qui obrá en Pere per a l'apostolat 

de la circumcisió va obrar també en mi per als gentils, 31 havent conegut 

la gracia donada a mi, Jaume i Cefasi Joan, que eren reputats ésser 

columnes, ens donaren les dretes en senyal de comunió a mi i a Bernabeu, 

a ἢ que nosaltres anéssim als gentils, mentre ells a la circumcisió : 19 sols 

que ens recordéssim dels pobres, i aixi mateix he estat ansiós de fer-ho. 

1 Peró quan vingué Cefas a Antioquia, me li vaig enfrontar cara a cara, 

per tal com era caigut en blasme. 15 Perqué abans d'arribar alguns del volt 

de Jaume, menjava amb els gentils; peró quan vingueren, es retirava i 

apartava, tement els de la circumcisió, 151 en aquest fingiment Pacompa- 

nyaren també els altres jueus, talment que fins Bernabeu fou endut al 

fingiment d'ells. 1%*Peró quan vaig veure que no caminaven dreturera- 

ment segons la veritat de evangeli, vaig dir a Cefas davant de tots: Si tu, 

essent jueu, vius a la gentil i no a la jueva, ¿com obligues els gentils a 

judaitzar Ὁ 

9, Act. xv, 12 ss. 

mosaica, ells continuaven a complir-la 
tota. Alguns volen veure aci una aHu- 
sió als ágapes; sembla, peró, que es 
tracta dels dinars corrents que se cele- 
braven amb els gentils 1 que eren mal 
vistos pels judaitzants. 

Menjava amb els gentils. El fonament 
de la diferencia entre Pere ¡ Pau fou 
aquest: els del volt de Jaume, més ul- 
trancers que ell, pretenien que la tole- 
rancia del Concili només afectava els 
procedents de la gentilitat i que els ju- 
deo-cristians Continuaven subjectes a 
tota la Llei. La integritat d'aquesta, 
entesa amb el rigor dels fariseus, secta 
a qué segurament ells pertanyeren, ve- 
dava als jueus de menjar junt amb els 
gentils. Pere a Antioquia menjava 
(συνήσθιεν, imperfet d'habitud) amb 
els gentils, negligint aquest fariseisme, 
peró en sobrevenir els companys de 
Jaume, per esguard d'ells, deixá de 
fer-ho, fos per por de llancar-los a lP'a- 
postasia (Crisóstom), fos per por de 
liurs amenaces i de llurs intrigues (Ire- 
neu). Aquesta veritable dissimulació, 
puix que no responia al que creia en 
consciéncia, reportava conseqúencies 
desagradables, i en podia reportar de 

10, Act. xr, 29 ss. 

15 Nosaltres som per naixenca jueus, i no pas pecadors, d'entre 

ΤΕ Act 197535801 12, Act χε 3. 

pitjors. En primer lloc, emmenava els 
Judeo-cristians, entre ells Bernabeu, a 
la seva imitació 1 posava els pagans 
convertits en l'alternativa d'isolar-se o 
de viure a la jueva, co que, en darrer 
resultat, podia provocar una excisió en 
la comunitat cristiana. Sant Pau, que 
veu aquestes conseqúéncies, reprotxa a 
Sant Pere davant de tots aquesta dissi- 
mulació perillosa. Es segur que Sant 
Pere es va retre a les seves raons. 

14. — El repte de Sant Pau. Pere ha- 
via estat inconseqúent per excessiva 
condescendéncia. Sabent-se alliberat de 
la Llei, havia comencat vivint a la gen- 
til quant al menjar, 1 després, abste- 
nint-se'n, coaccionava els gentils a viure 
a la jueva, si volien seure a taula amb 
els judeo-cristians. Els versets segúents 
són altres tants arguments formidables 
contra la validesa de la Llei mosaica, 
adhuc respecte als jueus cristians. 

15-16. — Argument ad hominem que 
acaba amb una citació, un xic acomo- 
dada al cas, de Ps. CXLII, 2: «Perque 
no será justificada davant teu tota carn» 
(cap home). L”Apóstol, mateix ací que 
a Rom. III, 20, canvia davant teu per 
ber les obres de la Llet. 
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δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ¿E ἔργων νόμου ¿av μὴ διὰ πίστεως 

Ἴησοθ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα 

δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι ἐξ, 

ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. Mei δὲ ζητοῦντες δικαιω- 

θῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἂρα Χριστὸς ἁμαρτίας 

διάκονος ; μὴ γένοιτο. 

παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 

ἵνα θεῷ ζήσω. 

ἐμοὶ Χριστός’ 

τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 

τὴν χάριν τοῦ θεοῦ’ 

ἀτιέθανεν. 

rs , Χριστῷ συνεσταύρωμαι 

18εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, 
192 A A A r ΄ 3 Y 

εγὼ γὰρ διὰ νομου νομῷ ἀπέθανον 

“0 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν 

ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 

21 00k ἀθετῶ 

ei γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν 

16 om. de ΑΚΡ αἱ. sy ||) πιστ. χριστ. ino. AB 17 Vict Aug ||) εἰς eno. χριστ. B 17. 74 Aug sy || 
20 TN τοὺ θεου χαι χριστου του AY. BYDFG || εξαγορασαντος Marcion 

16. — Hem cregut en Jesucrist per tal 
desser justificats per la fe del Crist. La 
fe en Crist justifica, perque Jesucrist és 
el centre de l'economia de la salvació i 
totes les prometences de Déu es com- 
pleixen en ell. 

17. —Si el fet de creure's dispensats 
de la Llei, en qué Pere convenia, els 
constituia pecadors, aquest pecat torna- 
ria contra Crist, autor i objecte de la fe 
justificant i de la persuasió consegúent 
de llur afranquiment respecte a la Llei. 

18-19. —Si jo reedifico alló que he 

destruit (proclamant necessária per ala 
salvació una Llei que jo he reconegut 
inútil), em constitueixo jo mateix trans- 
gressor seu (v. 18). La raó d'aquesta 
paradoxa, la trobem en el v. segúent, 
explicat així per St. Agusti i St. Joan 
Crisóstom: per la Llei que em conduia 
a Cristime' mostrava (cf. més avall 
TIT, 24), jo vaig morir a la Llei, que ja 
no tenia raó d'ésser des que acompli el 
seu ofici. Admetre, co és,la validesa 
de la Llei quan ella mateixa es declara 
caducada en Crist, que la consuma i la 
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els gentils; 16peró sabent que no és justificat "home per les obres de la 

llei, sinó per la fe de Jesucrist, també nosaltres hem cregut en Jesucrist, 

per tal d'ésser justificats per la fe del Crist, i no per les obres de la llei, 

car per les obres de la llei cap carn no será justificada. 17] si, cercant 

d'ésser justificats en el Crist, som trobats pecadors també nosaltres, ¿és, 

doncs, per cas, el Crist ministre de pecat? Ben lluny! *BPerqué si alló 

que he enderrocat, altra vegada ho edifico, em constitueixo transgressor 

jo mateix. 1%Carjo per la llei vaig morir a la llei, per tal de viure per a 

Déu : he estat crucificat amb el Crist: Wi ja no visc jo, ans viu en mi el 

Crist; i la vida que tinc en la carn, la visc en la fe del Fill de Déu, qui 

m'estimaá i es lliurá ell mateix per mi. ΝΟ rebutjo la gracia de Déu, 

perque si per la llei la justicia, doncs el Crist mori endebades. 

16,83. cx, 25 Rom. tur, 20: Ir. 1, 11.20, Soup. 1, 4; Eph. v, 25 Tit. 11, 14. 

consumeix, és mancar a la mateixa Llei. 
19-20. — Transformació interna del 

cristia que li comunica la vida del Crist, 
en compte de la Llei ἔτεα i rigorosa 
que encaptivava els jueus. El moment 
en qué l'Apóstol fou crucificat amb el 
Crist i canviá per la del Crist la seva 
vida, fou el baptisme, pel qual morim a 
nosaltres i ressuscitem amb el Crist a 
novella vida. 
20. — Crist, sacerdot i victima en- 

sems, 865 lliurá ala mort voluntáiriament 
i per amor a cadascun de nosaltres. 
Cf. Eph. V, 25. Aquesta mort del Crist 

és Yun valor infinit 1, per tant, principi 
de tota justificació. Veure en la Llei 
una altra font de justificació equivaldria 
a negar la virtut redemptora de la creu. 

20. — Visc en la fe del Fill de Dén. 
El cristia viu en la fe de Crist perqué 
aquesta fe, ben lluny d'estar confinada 
en el domini de la inteligencia, és una 
fe práctica, activa, obedient, que rep de 
la caritat la seva forma i el seu mérit. 

21. —No rebutjo. O sigui: no faig 
inútil. Forma indirecta — lítote, — de 
dir: Retinc amb totes les forces la grá- 
cia de Déu. 



PARS ALTERA' 

SERMO DOGMATICVS 

(HL1-11,319%) 

1 IvsSTITIA E FIDE ORITVR, NON OBSERVATIONE LEGIS ACQVIRITVR 

(C. 11.) 1%Q ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾽ ὀφθαλ- 

μοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος ; τοῦτο μόνον θέλω 

μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς 

τιίστεως ; οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἔπι- 

τελεῖσθε; “τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. ὅδ᾽ οὖν ἐπιχορηγῶν 

ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ, 

ἀκοῆς πίστεως; καθὼς ᾿Αβραὰμ « ἐπίστευσεν τῷ βεῶ, καὶ ἐλογίσθη 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. » 

1 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἵ ἐκ πίστεως, οὗτοι viol εἶσιν ᾿Αβραάμ. 8ὅὃπροΐϊ- 

1Π.1 εβάσχ.] + τη αληθεια μὴ πειθεσθαι CEKLP ug syh || προεγρ.} + εν υμιν DEFGKLP al. 
syh [3 om. ἐεναρξ.---επιτελεισθε K || ς νομοῦ] + to πνευμα ελαβετε A ||6 χαθως] + γεγραπταΊ 
FG vg || om. 3,6—8 Marcion 

1. — Qui us ha fascinat. Vg. afegeix: 
«Per a no obeir a la veritat». Aquests 
mots manquen en els principals manus- 
crits grecs 1 en quasi totes les versions. 
Són, segons sembla, una addició man- 
llevada al cap. V v. 7. 

Havia estal gravat. Alguns exemplars 
de la Vg. 1 alguns Pares, com Sant 
Agusti, presenten la variant proscriptus 
est, ha estat proscrit. | 

Clavat en creu. «En vosaltres» afe- 
geixen alguns manuscrits 1 amb ells la 
Vg. Tanmateix, els tres manuscrits més 

importants manquen d'aquests mots. 
Jesucrist clavat en creu no fou gra- 

vat davant els gálates per altre que pel 
mateix Sant Pau, el qual els en féu una 
pintura tan viva, que no comprén com 
n'han pogut decantar l'esguard per dei- 
xar-se fascinar pels innovadors. Amb 
aquesta paradoxa respon als qui l'acu- 
saven de manca o de menyspreu de la 
saviesa mundana. 

3. — Haver comengat en Esperit era 
haver rebut el baptisme de Crist, que 
atorgava la llibertat respecte a les prác- 

ho 



SEGONA PART 

DOGMATICA 
(171-1631) 

1. LA JUSTIFICACIÓ PROVÉ DE LA FE, NO DE LES OBRES DE LA LLEI 

(C. 1.) *Oh galates insensats, ¿qui us ha fascinat, vosaltres da- 

vant els ulls dels quals ja havia estat gravat Jesucrist clavat en creu? 

2 Aixó sol vull saber de vosaltres: ¿heu rebut lesperit per les obres de la 

llei o per l'oiment de la fe? %¿Talment sou insensats? Havent comencat 

en esperit, ¿acomplireu ara en carn? *;¿Haveu sofert tanta cosa en va? 

Si, tanmateix, és en va. [1 doncs aquell qui us forneix lPEsperit i 

obra prodigis entre vosaltres, ¿ho fa per les obres de la llei o per l'oiment 

de la fe? Slgual com Abraam «cregué a Déu i li fou comptat com a 

Justicia. » 

"Sapigueu, doncs, que els de la fe, aquests són els fills d'Abraam. 

2, Rom. x, 17. 6, Gn. xv, 6; Rom. τὺ, 3; lac. 11, 23. 

tiques dictades arreu per l'instint reli- 
giós, servent dels elements del món, al 
nivell de les quals 1'Apostol rebaixa la 
Llei mosaica. Acomplir o ésser acom- 
plits en carn era tornar a aquelles 
práctiques. Els judaitzants de Galacia 
presentaven la circumcisió com la per- 
fecció del Cristianisme per als fidels 
vinguts de la gentilitat. 

4. — Haveu sofert tanta cosa. Segons 
alguns intérprets, aquest verb té aqui 
el sentit d'experirmentar. En tal cas, 
seria com dir: «heu rebut tantes grácies 
o dons». 

7-14. — Del fet que Abraam fos jus- 
tificat abans d'ésser circumcidat, es de- 
dueix primer que no hi ha cap lligam 
essencial entre la circumcisió ila jus- 
tícia, 1 després, que la paternitat d'A- 
braam, recompensa de la seva fe, és 
independent de la circumcisió 1 pot es- 
tendre's als gentils que imitin la fe 
d'Abraam. No derivant aquesta pa- 
ternitat de la Llei, sinó de la Prome- 
tenca, no de la carn, sinó de l'esperit, 
no és exclusiva de cap raca, ans pot 
ésser atorgada a tots els creients. Ve- 
geu Rom. IV, 10-25. 



88 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ - III, 9-19 

δοῦσα δὲ ἣ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὃ θεός, προευηγγελί- 

σατο τῷ ᾿Αβραὰμ ὅτι « ἐνευλογηϑήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.» ϑ ὥστε 

1900001 γὰρ ἐξ 

γέγραπται γὰρ ὅτι « ἐπικατάρα- 

oi ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. 
3 ΄ 3 € x > 

ἔργων νόμου εἶσίν, ὑπὸ κατάραν siolv" 

τος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ 

νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.» 11ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ 

θεῷ δῆλον, ὅτι «ὃ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» 12ó δὲ νόμος οὐκ 

ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ « ὃ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.» 15 Χριστὸς 

ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὕπὲρ ἡμῶν 

κατάρα, ὅτι γέγραπται. «ἐπικατάρατος πᾶς ὃ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου,» 

lM va sic τὰ ἔθνη ἣ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα 
A > r ra ΄ A τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 

Ἰο᾿Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην 

διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. 16 τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐρρέϑησαν 

αἷ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει: καὶ τοῖς σπέρμασιν, 

ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ évóc: «καὶ τῷ σπέρματί σου,» ὅς ἐστιν 

Χριστὸς. 1ἴἰ τοῦτο δὲ λέγω: διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὃ 

μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἷς τὸ 

καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 18 εἶ γὰρ ἐκ νόμου ἣ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ 

ἐπαγγελίας: τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὃ θεός. 

19 Τί οὖν ὃ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθη 

11 δηλον] + yeyparra: γὰρ D*E sy? (FG) || 12 aura] + o avépwros EKL al. syem || εν αυτω 
FerG |]14 ) uo. χριστ. NB sy? [| emayy.] euhoyiav DFerGe al. || 16 om. de D*FG lat || os] o DerEsr, 
οὐ FerG || 17 θεοῦ] + εἰς χριστον DEFGKL al. sy|| 19 παραβ.] πραξεων FerG de Ambrosiast || 
ετεθη D*FG al. lat 

ὃ. — Preveient 1 Escriptura. Literal- 
ment hom tradueix també, com fa Vg., 
provident, que, com a sinónim de pre- 
veient, sol trobar-se en els classics. 
I'Escriptura és aquí personificada 1 
presa pel seu autor divi. 

13. — Esdevenint maledicció. Aquest 
substantiu usat aqui en lloc d'un adjectiu 
comunica molta d'energia a la frase. 

Jesucrist, que esdevingué maledicció, 
rescata els jueus—com a tal parla aquí 
Sant Pau—d= la maledicció de la Llei, 
esmentada al v. 10. Són dues male- 
diccions diferents, adverades per dos 
textos distints de lA. T. La dels jueus 
(Dt. XXVII, 26) colpia els qui no 
complien tots els preceptes de la Llei; 
la de Jesús (Dt. XXI, 23), el qui pen- 
java d'un lleny, no pas de la creu, su- 

plici no usat entre els jueus, sinó de la 
forca on penjaven els cadávers dels 
ajusticiats, d'on havien d'ésser retirats 
al mateix dia (Dt. XXI, 21). La Llei, 
que no podia justificar, no els podia 
deslliurar d'aquesta maledicció, quan hi 
havien caigut. Jesús els en deslliura amb 
la seva mort, havent caigut sota la ma- 
ledicció més forta. En resum, ve a dir 
que, per a deslliurar els sotmesos a la 
Llei, Jesús s'hi havia també de sotmetre. 

14. — La prometenca de Pesperit. He- 
braisme que es troba en altres indrets. 
Cf. Lc. XXIV, 49, Act. I, 4. Hom hi 
empra, a més, l'abstracte pel concret. 

16. —La prometenca no fou feta a 
tots els descendents d'Abraam, puix 
que Ismael 1 Esaú en foren exclosos 
(Rom. IX, 8), sinó als hereus de la 
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81] aixi, preveient l'Escriptura que per la fe justifica Déu les nacions, pre- 

nunciá a Abraam que «seran beneides en tu totes les nacions.» *Per 

on, els de la fe són beneits en el fidel Abraam. *%Perqué tants com de- 

penen de les obres de la llei, són sota maledicció: car és escrit: « Ma- 

leit el qui no mantindrá totes les coses escrites en el llibre de la llei, per 

complir-les.» 11 que en la llei ningú no és justificat davant Déu, és 

clar, perqué «el just viurá de fe» *?la llei, peró, no és de la fe, ans «qui 

fará aquestes coses viurá per elles. » 1% Crist ens rescatá de la maledicció 

de la llei, esdevenint maledicció per nosaltres, car és escrit: «maleit tot 

el qui penja d'un lleny», **per tal que la benedicció d'Abraam es fes sobre 

totes les nacions en Crist Jesús, a fi que per la fe rebem la prometenca de 

Pesperit. 

15 Germans, parlo a estil d'home. 

testament ferm, ningú no Panulla ni li afegeix res. 

foren dites les prometences ia la seva nissaga. No diu: ἱ a les seves nis- 

sagues, com parlant de moltes, sinó com d'una: «ia la seva nissaga », la 

1 Doncs aixó dic: El testament preratificat per Déu no 

Ádhuc essent d'un home un 

16Peró a Abraam 

qual és Crist. 

és anullat per una llei feta quatre-cents trenta anys després, fins al punt d'in- 

validar la prometengca. 18 Perqué si per la llei P'heréncia, ja no és per la 

prometenca, i amb tot, a Abraam, Déu li'n féu do per la prometenca. 

19 Per qué, doncs, la llei? 

8, Gn. xtr, 3; Eccli, xtiv, 20; Act. 111, 25. 

Fou afegida a causa de les transgressions, 

10, Dt. xxvrr, 26. 11, Hab. 11, 4; Rom. 1, 17; Hbr. x, 38. 12, 
Lv. xvmr, 5; Rom. x, 5. 13, Dt. xxx, 23; Inf. 1v, 5. 15, Rom. ni, 5; Hbr. 1x, 17, 16, Gn. xut, 15; 
xvi, 8; xx, 18. 17, Ex. χιι, 40 S. 

seva fe, als fills espirituals, ben repre- 
sentats per Isaac, concebut en la vellesa 
d'Abraam. ¿Es prometenca universal, 
puix que s'estén a totes les nacions 
(v. 8). Es coHectiva, perqué no ateny 
cadascun dels descendents del Patriar- 
ca, sinó tota la seva nissaga. AÁquestes 
tres condicions de la prometenga sols 
es troben verificades en el Crist i els 
seus creients, que són, doncs, els ve- 
ritables hereus de la prometenca. En 
aquest text, el Crist és pres en sentit 
coHectiu, el Crist místic format per tots 
els adherits a ell per la fe. 
17. — El Testament preratificat. Al- 

guns manuscrits afegeixen: en Crist, 
mots que els crítics més assenyalats 
rebutgen com una addició manllevada 
al verset 24. 

La llei, donada a Israel molts anys 

12 - NOU TESTAMENT. XIV 

18, Rom. 1v, 14. 19, Act. vu, 53; Rom. v, 20; Hbr. 11, 2. 

després de la prometenca feta a Abraam, 
no la invalida. La llei era un pacte bi- 
lateral i transitori que no tenia altra 
finalitat que preparar el compliment de 
la prometenca. 

Quatre-cents trenta anys després. Es 
la xifra donada per Ex. XII, 40. En 
canvi, Gn. XV, 13 i Act. VII, 6 donen 
el nombre rodó de 400 anys. L*Exode 
compta només els anys del sojorn dels 
israelites a 1'Egipte. Els transcorreguts 
entre la prometenca feta a Abraam i la 
promulgació de la Llei sinaítica és, 
doncs, major, sense que aixó signifiqui 
un error cronológic en Sant Pau, el 
qual, emprant la xifra consagrada per 
la Sda. Escriptura, vol dir solament: 
almenys quatre-cents trenta anys, o 
millor encara, un gran nombre d'anys. 

19. — Transgressió és la violació 
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τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων, Ev χειρὶ μεσίτου. “50 ὃ 
ὶ a 

> El δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὃ de θεὸς εἷς ἐστιν. 21ó οὖν νόμος κατὰ 
la] τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο. εἶ γὰρ ἐδόθη νόμος ὃ δυνάμενος 

ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἦν ἂν ἥ δικαιοσύνη; 22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἣ 

γραφὴ τὰ πάντα ὕὅπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἣ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 

29 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμε- 

νοι εἷς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 23: ὥστε ὃ νόμος παιδα- 

25 2% 

26 Πάντες γὰρ 

γωγὸς ἣμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ¿xk πίστεως δικαιωθῶμεν' 

θούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 

υἱοὶ θεοῦ ἔστε διὰ τῆς πίστεως ¿v Χριστῷ ᾿Ιησοῦ' “ὅσοι γὰρ εἷς 

Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. *Bodx ἕνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ 

Ἕλλην, οὖκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ: πάντες 

γὰρ ὑμεῖς εἷς ἔστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. “ei δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ 

᾿Αβραὰμ σπέρμα ἔστέ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 

21 om. τοῦ θεου Bde Vict Ambrosiast || ovrwg evvouw B||23 συγχεχλεισμενοι CELP al. || 24 
χριστ.) + tnoouv D*E*FG Ambrosiast || 29 ἐστε] + 401 FerGKL?P al. sy 

d'una llei positiva, la qual instrueix 
l'home sobre els seus deures, sense re- 
meiar la seva feblesa. Per aixó és oca- 
sió de moltes desobediéncies. Peró 
Déu, en preveure aquests mals, preveu 
també els béns que en sortiran: con- 
vencer l'home de la seva impoténcia, 
desvetllar la seva consciencia, fer-li 
demanar l'ajut divi, 1 en darrer terme, 
donar ocasió a la Redempció i al reg- 
nat de la gracia. Vegeu Rom. V, 20. 

Promulgada per angels, per mans P'un 
mitjancer. La llei tenia carácter d'a- 
lianca, contracte bilateral rescindible, 
que necessitava un mitjancer entre els 
pactants. Aixi fou fins que vingué la 
nissaga de la prometenca, testament 
unilateral, irrescindible, que és el que 
tenim els cristians per la mort de Jesús. 
El mitjancer aci aHudit és segurament 
Moisés. 

20. —La prometenca depen només 
de qui l'ha feta; el pacte entre dos, im- 
plicat per la preséncia del mitjancer, 
depén de la voluntat de dos, 1 per aixó 
és menys ferm. D'aci la major fermesa 
de la prometenca feta a Abraam com- 
parada amb l'alianca entre Déu i el po- 

ble jueu, conclosa per la mitjanceria de 
Moisés. 

21. —L*Apostol respon a una objec- 
ció. Una llei tan feixuga, ocasió de 
tants pecats, ¿no contradiu la prome- 
tenca absoluta i graciosa de Déu? Quan 
la contradiria, respon, seria quan po- 
gués vivificar, o sigui donar la vida so- 
brenatural, talment que per ella vingués 
als homes la justicia. Perqué llavors 
Déu donaria la justificació a pacte bila- 
teral i onerós, havent-la promesa d'una 
manera graciosa 1 sense rescisió pos- 
sible, com tota prometenga absoluta. 

22.— No fou aixi, ans tot al contrari. 
IEscriptura declara (vegeu Rom. VIII, 
20 5.) que tot, homes 1 coses, está 
enclós sota l'imperi universal del pecat, 
tant de part dels jueus que vivien sota 
la Llei, com dels gentils que vivien 
sense llei escrita, per tal que (fi que es 
proposava Déu en permetre aquest do- 
mini del pecat) antiga prometenca de 
la justificació fos donada als creients 
per la fe de Jesucrist (genitiu objectiu: 
la fe cristiana, l'Evangeli). Així, tots 
els homes, jueus 1 gentils, són emme- 
nats a cercar 1'Evangeli. 
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promulgada per angels, per mans d'un mitjancer, fins que vingués la nis- 

saga a qui fou feta la prometenga. 

Déu és un. 

lluny ! 

realitat per la llei fóra la justicia. 

21 Doncs ¿la llei és contra les prometences de Déu? 

20Pero el mitjancer no és d'un sol, i 

Ben 

Perqué si hagués estat donada una llei que pogués vivificar, en 

22 Pero PEscriptura ho conclogué tot 

sota pecat, a fi que la prometenca per la fe de Jesucrist fos donada als 

creients. 

23 Pero abans de venir la fe, érem sota la guarda de la llei, encarcerats en 

espera de la fe que havia de revelar-se. 

pedagog envers el Crist, perque fóssim justificats per la fe. 

bada la fe, ja no som sota pedagog. 

teen Crist Jesús. 

de Crist. 

baró ni fembra, car tots vosaltres sou un en Crist Jesús. 

24 "Talment que la llei fou el nostre 

25 Peró arri- 

26 Perque tots sou fills de Déu per la 

21 Car tots els qui en Crist fóreu batejats, us revestireu 

28 No hi ha jueu ni grec, no hi ha servent ni lliure, no hi ha 

29] si sou de 

Crist, sou, doncs, semenca d'Abraam, hereus segons prometenca. 

20, I Tim. 1, 5. 22, Rom. 111, 9; XI, 32. 
Col. 11, 11. 29, Rom. 1x, 7 S. 

A fi que la prometenga. Metonimia : 
la prometenca en lloc dels seus efec- 
tes, les benediccions efectives en la pos- 
teritat d'Abraam. 

23. — Abans del Crist, els jueus vi- 
vien sota lP'estreta vigilancia de la Llei, 
que els guardava de molts errors i 
molts pecats, preparant-los per al temps 
en qué havia de revelar-se la fe. 

24.—El nostre pedagog envers el Crist. 
La Llei mosaica, en tant que dipositá- 
ria del monoteisme 1 de la veritat reve- 
lada, majorment quant a la prometenca 
del Messias, condui a Crist els verita- 
bles israelites. Pedagog no volia pas 
dir mestre, sentit tecnic que se li ha do- 
nat després, sinó lPesclau que acom- 
panyava l'infant a escola. 

25.—Ja no som sota pedagog. Arri- 
bada la Llei Nova amb Jesucrist, la 
Llei Antiga resta naturalment caduca- 
da. 

26-27.—Essent ja majors d'edat, heu 
acomiadat el pedagog i esdevingut fills 
de Déu. Aquesta majoria d'edat els ha 
estat donada per la fe i el baptisme en 
Crist. Pel baptisme, sagrament de la 
fe exigit en desig per ella, els fidels es 
revesteixen de Crist, vestidura espiri- 
tual ¡interna que és la forma substan- 

2d, LPR Ls. 27, Rom. νὰ, 3; Xx, 14. 28,1 Cor. x11, 13; 

cial d'una vida nova de fills de Déu. 
Aquest resultat és atribuit alhora a la 
fe 1 al baptisme, perque la fe viva de 
qué viu el fidel enclou el desig i avanca 
els efectes principals del baptisme (jus- 
tificació, filiació divina, incorporació a 
PEsperit informant el cos mistic de 
Crist) 1 el baptisme no tindria aquests 
efectes sense la unió afectiva de la fe 
Justificant. 

27. — Us revestireu de Crist. Possible 
aHusió a la túnica blanca amb qué eren 
revestits els batejats de nou. 
28. — Tots vosaltres sou un en Crist 

Jesús. Creiem copsar el matís del text 
grec traduint un (sic: una sola perso- 
na) ino u (ἔν: una sola cosa). Amb 
aquesta expressió, Sant Pau resumeix 
els elements d'unitat de 1'Església ex- 
posats en Eph. IV, 3-6. Vegeu la nota 
a aquest lloc. 

28-29. — Totes les diferéncies nacio- 
nals, socials 1 individuals, amb totes les 
desigualtats de drets i de privilegis, han 
desaparegut en l'ordre religiós amb la 
incorporació dels homes a la familia de 
Déu en Jesucrist. Aquest agermana- 
ment de tots els homes, per diferents 
que siguin, és una derivació de la uni- 
tat 1 universalitat de 1"Església. 
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2. (CHRISTIANI IN STATV LIBERTATIS VERSANTVR 

(CAI) 
οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὦν, 3 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν 

1: Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὅ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, 

καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. οὕτως καὶ ἡμεῖς, 

ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι" 

ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὃ θεὸς τὸν vidv 

αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ὅἵνα τοὺς ὑπὸ 

νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. θ΄Ὅτι δέ dote υἱοί, 

ἐξαπέστειλεν ὃ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἷοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, 

"Appa ὁ πατήρ. 

υἷός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ. 

κρᾶξζον' ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἷός: el δὲ 

δ᾽ Αλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν 

θεοῖς: ϑνῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον de γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς 

ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν 

IV. 1 δὲ] + αδελφοι ΕῸ [[6 νἱιοι] + θεου DEFG αἱ. ||om. o θεος B||nuwv] vywv EKL || 
χραζον] ev ὦ χραζομεν FsrG || 7 om. εἰ 19 FsrG || θεου] + δια χριστου DEKLP al. ||8 om. φυσει 
K de Vict Ambrosiast 

1-2. — L'estat del llinatge huma 
abans de Jesucrist és comparat al del 
menor (sembla més natural que es tracti 
d'un orfe de pare) que no pot encara 
fruir de l'heréncia fins a arribar a ma- 
joria d'edat. El nostre llinatge era he- 
reu de la prometenga feta a tot ell —no 
a Israel sol—peró fins a la majoria 
d'edat del món no podia entrar en pos- 
sessió d'ella. Aixi, la Llei 1165 altres ins- 
titucions religioses rudimentaries feien 
el paper de tutors 1 administradors in- 
terins. 

Fins al termini prefixat pel pare. El 
Dret Roma nó deixava al pare la facul- 
tat de fixar l'edat en qué el fill havia 
d'entrar en majoria, peró Sant Pau po- 
dia referir-se a algun dret provincial, o, 
més adientment, al Dret natural, més 
propi per a figurar el dret de Déu a 
assenyalar el temps de majoria d'edat 
religiosa del nostre llinatge. 

3.—Erem sotmesos a servitud. Aquests 
sotmesos eren els jueus, com ressurt 
dels versets precedents. Els elements del 
mon designen, doncs, aquí les institu- 
cions mosaiques, equiparades en aquest 

aspecte a les tradicions dels gentils. 
4. —La plenitud del temps. El terme 

del temps lliurement assignat per la 
saviesa divina perqué el Redemptor 
deslliurés els homes dels elements del 
món, representats per la Llei mosaica, 
o les tradicions 1 els costums religiosos 
dels gentils. 

Seguint la idea del v. 2, vol dir el 
temps prefixat pel Pare, quan cregué el 
món disposat a rebre l'obra de la Re- 
dempció. 

Nat de dona. Literalment fet de dona, 
com porten els millors manuscrits. 
Afirmació de la maternitat divina de 
Maria. La seva virginitat no resultaria 
plenament provada d'aquest text sol. 

Nat sota la llei. Jesucrist naix sub- 
jecte a la llei de Moisés, com formant 
part del poble jueu, co que no vol pas 
dir que no fos superior a ella, com ho 
mostrá manta vegada. 

5. —Les dues finalitats de 1'Encar- 
nació es corresponen inversament als 
dos carácters de la naixenga temporal 
del Crist. A mat de dona respon a ἢ 
que rebéssim Padopcio de fills; a nat sota 
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(C. 1V.) 

2. LA LLIBERTAT DELS CRISTIANS 

l Ara jo dic: per tant de temps com l'hereu és infant, en 

res no es distingeix del servent, tot i ésser senyor de tot, *ans está sota 

tutors i administradors fins al termini prefixat pel pare. 3 Aixi també nos- 

altres, quan érem infants, érem sotmesos a servitud sota els elements del 

món. ¿Peró quan arriba la plenitud del temps, envia Déu el seu fill nat 

de dona, nat sota la llei, *per tal que redimis els qui eren sota la llei, a ἢ Ρ 4 4 
que rebéssim lPadopció de fills. 6[ perqué sou fills, envia Déu 1'Esperit 

del seu Fill en els nostres cors, clamant: Abba, pare. *Demanera que ja no 

ets servent, sinó fill; 1 si fill, també hereu per Déu. 

8 Només que llavors, no coneixent Déu, servireu als qui per natura no són 

déus; ?peró ara, havent conegut Déu, o millor, havent estat coneguts per 

Déu, ¿com us gireu altra vegada envers els frévols i miserables elements, 

als quals de nou, com abans, voleu servir? 

3, Col. 11, 20. 
xIv, 5; Col. 11, 16. 

la llei, respon per tal que redimis els qui 
eren sota la llei, go és els jueus, 1'alli- 
berament dels quals havia d'ésser previ 
a la vocació dels gentils a la filiació 
divina. 

4-7. — Doble missió pel Pare del 
Fill i de 1Esperit Sant, la qual cosa 
implica una idea clara del dogma de la 
Trinitat. La del Fill, és lEncarnació : 
nat de dona. La de 1'Esperit Sant (ano- 
menat Esperit del seu Fill, indicant cla- 
rament que també en procedeix) és una 
missió temporal i accidental de 1"Espe- 
rit en l'áanima de cada just, l'efecte prin- 
cipal de la qual és posar de manifest la 
seva filiació divina (com viceversa, la 
filiació divina suposa la presencia de 
P'Esperit Sant) go que St. Pau expressa 
en dir que, a la seva rebuda, diem Pare 
a Déu, amb la clamor del nostre cor. 

6. — En els nostres cors. Molts ma- 
nuscrits grecs 1 adhuc alguns de llatins 
porten «en els vostres cors». 
7. — Ja no εἰς servent. Segons la Vg., 

«Ja no és servent». No oblidem que és 
familiar a St. Pau el costum d'adrecar- 
se de cop 1 volta a un dels seus lectors, 

4, Rom. 1, 3; Eph. 1, 10. 5,Sup. 111, 13. 6, Rom. vi, 15. 

10 Guardeu dies i mesos i 

7, Rom. vi, 17. 10, Rom. 

qui en la seva ment representa tots els 
altres. 

8-10. — Aquests versets fan referén- 
cia als gentils, diferent del verset 3. 
Els elements del món no eren pas els 
idols, als quals no manifestaven cap 
tendéncia a tornar els gálates, que 
n'haurien estat fortament renyats per 
Apostol, sinó el coneixement de Déu 
per Pobservació dels fenómens naturals 
(dies, mesos, estacions, anys) 1 les an- 
tigues tradicions ¡els costums religio- 
sos dels gentils. 

9.—Frévols i miserables elements. Les 
institucions religioses i morals dels po- 
bles gentils que, en tant que eren bo- 
nes, preludiaven l'Evangeli, com la 
Llei dels hebreus, i a través de les quals 
Déu influia en els gentils per tal de 
cridar-los a la veritatiala salvació. 
6 ΘΟ 158. 

10. — Guardeu... Dies significa els 
dissabtes, els dies de lluna nova iles 
altres festes; mesos, el primer i el seté de 
Pany que tenien cabdal importancia ; 
estacions, les vuitades de Pasqua, Pen- 
tecosta 1 festa dels Tabernacles; anys, 
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δουλεύειν θέλετε; 109 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ 

ἐνιαυτούς. 11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πὼς εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 

12 Γίνεσϑε ὥς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν 

με ἠδικήσατε: 195 οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην 

ὑμῖν τὸ πρότερον, καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν τὸν ἐν τῇ σαρκί luov οὐκ 

ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὧς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς 

Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 151100 οὖν ὃ μακαρισμὸς ὑμῶν ; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι 

εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι. 16 ὥστε 

ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 1 ζηλοῦσιν ὕμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ 

ἐκκλεῖσαι ὕμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι 

ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς, 19 τεκνία 

βου, oUc πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν Úplv: 2θἤθελον 

δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι 

ἐν ὑμῖν. 

21 Λέγετέ μοι, οἵ ὕπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; 

33 γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ 

ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. GUAM ὃ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γε- 

γέννηται, ὃ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 3:ἅτινά ἐστιν 

ἀλληγορούμενα: αὗται γάρ εἶσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, 

εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ. To γὰρ “Ayap Σινᾶ ὄρος 

10 ) ἐνιαυτ. χ. χαιρ. DEFS:G Aug || 13. om. de D*FerGe αἱ. || 14 υμων] μου EKLP al. syh || 15 
που] tic DEKL al. sy || 16 wote] + εγω D*E*F8:G Cypr || 17 fin.] + ζηλοῦτε de τα χρειττω χαρι- 
cuarta D*EFG Vict Ambrosiast || 21 amoverte] avayivwoxete DEFG al. lat || 25 yop] ὃε ABDErEz: al. 
syam [| om. αγαρ NCFG 17 Vict Ambrosiast Aug vg 

els sabátics i els jubilars que se cele- 
braven respectivament cada set i cada 
cinquanta anys. 

13-15. — AHusió palesa a la malaltia 
que patia Sant Pau, sobre la natura de 
la qual. vegen 11 Cor. AM07 Enel 
detall de no haver-li escopit, alguns veuen 
un indici d'epiléepsia, atés que era cos- 
tum d'escopir sobre els epiléptics, per 
fástic O per superstició. 

En canvi, en la disposició dels gaála- 
tes de donar-li els ulls, veuen d'altres 
un indici que la malaltia de 1'Apostol 
era una oftalmia. 

13. --- la vostra prova. Les edicions 
gregues de Griesbach 1 Tischendorf 
porten meva en lloc de vostra. Pero la 
majoria de manuscrits abonen la llicó 
transcrita, que és també la de la Vg. 

15. — Us haurieu arrencat els ulls. Els 
ulls i la vida s'empren figuradament en 

totes les llengúes per expressar alló que 
l'home més estima. Cf. Zach. 11,8. 

17. — Es daleixen per guanyar-vos. 
Parla dels falsos doctors judaitzants. 

18. — Es bo que tingueu sempre zel pel 
bé. La Vg. amb menys d'exactesa tra- 
dueix: «Bonum aemulamini in bono 
semper.» 

21. —En les assemblees cristianes, 
es llegia PA. “TT. Per aixó Sant Pau 
apela al coneixement que han de tenir 
de la Llei mosaica els gálates que volen 
sotmetre-s'hi, per exposar-los un argu- 
ment que vol treure d'un fet de la his- 
toria d'Abraam (Gen. XVI, 15 i XXI, 
2), donant-li una valor alegórica, o, 
potser més própiament, un sentit ti- 
pic. 
¿No sentiu llegir la llei? Segons la 

Vg.: «¿No heu llegit la llei ? » 
22. — Perque és escrit. No es tracta 

dd A 
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estacions i anys. * Temo per vosaltres que no hagi treballat endebades 

entre vosaltres. 

1? Sigueu com jo, puix que també jo he esdevingut semblant a vosaltres ; 

jo us ho suplico, germans : en res no m'haveu ofés; 151 prou sabeu que fou 

per una malaltia de la carn que us vaig anunciar Pevangeli la primera vega- 

da, i la vostra prova en la meva carn, 1**no la viltinguéreu ni Pescopireu, 

ans em rebéreu com un angel de Déu, com Crist Jesús. ¿On és, doncs, 

el vostre crit de benauranca? Perqué jo us dono testimoni que, a ésser 

possible, us haurieu arrencat els ulls per donar-me'ls. *¿Doncs he es- 

devingut enemic vostre dient-vos la veritat? 17 Es daleixen per guanyar- 

vos, peró no per bon fi, ans me us volen apartar, per tal que us daliu per ells. 

18 Pero és bo que tingueu sempre zel pel bé, i no solament mentre jo sóc 

present entre vosaltres, 19 fillets meus, pels quals novament passo els dolors 

de part, fins que el Crist es formi en vosaltres : *9peró ara voldria ésser pre- 

sent entre vosaltres i flectir la meva veu, perqué estic perplex per vosaltres. 

21 Digueu-me, els qui voleu ésser sota la llei, ¿no sentiu llegir la llei? 

22 Perqué és escrit que Abraam tingué dos fills, un de esclava i un de la 

lliure. 

gons prometenca. 

23 Pero el de Pesclava nasqué segons la carn, i el de la lliure se- 

24Les quals coses són allegóriques; perqué aquestes 

són dues aliances, una del mont de Sina que infanta per a servitud, la qual és 

Agar. 

19, I Cor. 1v, τς: 

d'una cita própiament dita, sinó d'u- 
na aHusió als capitols XVI i XXI de 
Gn. 

22-31. —L'aHegoria és entenedora a 
la primera lectura per a qui coneix el 
relat genesiac. Vegeu-ne tots els ele- 
ments en el segúent paraHelisme que 
traiem del P. Prat (La Théol. de S. Paul, 
I, 221, n. 1): les dues mullers d'A- 
braam—els dos Testaments; Agar, P'es- 
clava—la Sinagoga esclava (la Jerusa- 
lem dara); infanta a 1'Arábia—infanta 
al Sinai; un esclau segons la carn—es- 
claus segons la Llei; Sara, la dona lliu- 
re—l'Església lliure; infanta per a Sion 
—infanta per al cel; un home lliure— 
homes lliures; en virtut de la prome- 
tenca—per mitja de la fe. 

Sara infantá en virtut de la prome- 
tenca, perqué essent estéril durant 
molts anys, a la seva vellesa aconsegui 
la fecunditat que li havia estat promesa 

22, Gn. xVI, 15; XXI, 2, 9. 

25 Perqué αἰχὸ d'Agar és el mont de Siná en l'Arabia, que cor- 
23, Gn. xvi, 16; Rom. ΙΧ, 9. 

¡ que Abraam havia esperat amb fe he- 
roica. Aixil'Església; la qual havia es- 
tat estéril des del primer moment de la 
seva existéncia ideal (la primera pro- 
metenca del Redemptor) fins a la vin- 
guda del Crist, en que assolí una fecun- 
ditat meravellosa per a engendrar fills 
de Déu alliberats de l'esclavatge de la 
Llei.—La conseqiéncia general és que 
els judaitzants de Galácia volien tornar 
enrera, renunciant a la llibertat de 1*E- 
vangeli i excloent-se del patrimoni de 
la prometenca feta al Pare dels creients, 
com n'estigué exclós llur prototipus 
Ismael. 

24. — Perque aquestes són... Es refe- 
reix a les dues dones que representen 
les dues aliances. 

25. —Perque aixo d' Agar és el mont 
de Sina. La lligó de la Vg. és evident- 
ment defectuosa, si es compara amb 
Poriginal. Diu, en efecte: «Perqué 
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ἐστὶν ἐν τῇ "Apafla: συστοιχεῖ de τῇ νῦν “Ἱερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ 

μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 26h δὲ ἄνω ἹἹερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις 
á ul στὶν μήτηρ ἣμῶν: “ϊ' γέγραπται yáp* 

«εὐφράνθητι, στεῖρα ἣ οὐ τίκτουσα, 

ῥῆξον καὶ βόησον, Y οὐκ ὠδίνουσα" 

ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου 

μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.» 

28 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. 39 ἀλλ᾽ ὥσπερ 

τότε ὃ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 

80 ἀλλὰ τί λέγει ἣ γραφή; «ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς" 

οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὃ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευ- 

θέρας.» ὅ: διό, ἀδελφοί, οὖκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 

ἃς συνστοιχουσα τὴ D*FG lat || 26 om. τις ἐστιν N* Vic || μὴτ.] + παντων AKLP as. sy? || 
28 nuetc... εσμεν NACEKLP al. vg sy || 30 παιὸδ.] + ταυτὴν 4 || fn.] + μου D*E*FerG Viet 
Ambrosiast 

el Siná és una muntanya d'Ará- 26.— Pero la Jerusalem. Lógicament, 
bia.» per a completar el verset 24, hauria de 

Perqué és esclava. En la Vg. resta dir: «Paltra, del mont Sion... la qual 
equivoc el subjecte de servit. és Sara». Peró Apostol va de dret al 
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respon a la Jerusalem d'ara, perqué és esclava junt amb els seus fills. 

26 Pero la Jerusalem de dalt és lliure, i ella és la nostra mare. * Car és 

escrit: 

Alegra't, estéril, la que no infantes, 

esclata i crida la que no tens dolors de part; 

perqué molts són els fills de l'abandonada, 

més que els de la maridada. 

28 Doncs vosaltres, germans, a la manera d'Isaac, sou fills de prome- 

tenga. *%Peró, com llavors el nat segons la carn perseguia el nat segons 

Pesperit, aixi també ara. *%Peró ¿qué diu PEscriptura? Foragita 1'es- 

clava i el seu fill, perqué no heretará el fill de Pesclava amb el fill de la 

lliure. * Per aixó, germans, no som pas fills de esclava, sinó de la lliure. 

26, Hbr. x11, 22; Apc. 111, 12. 27, 1s.11v, 1. 28, Rom, 1x, 75. 30, Gn. xxI, 10, 

seu pensament, 1 trenca el paraMelisme 28. — Vg., seguint altres lligons gre- 
que hom esperava. gues, diu: «Nosaltres... som fills de 

27. Car es escrit. Cf. 1s., LIV, 1.  prometenca». 



PARS TERTIA 

SERMO PARAENETICVS 

(IV, 31b- VI, 10) 

1. MONITA GENERALIA 

TA ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἢλευθέρωσεν. ((. V.) lothkete οὖν 

καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ¿véyeode. 

5δε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὕμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς 

οὐδὲν ὠφελήσει. ὃ μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ.. 

ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. ἐκατηργήθητε ἀπὸ Χρι- 

στοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. ὅ ἡμεῖς γὰρ 

πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. δέν γὰρ 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις 

δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη. Τ᾿ Ετρέχετε καλῶς: τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῆ 

ἀληθεία μὴ πείθεσθαι; $ πεισμονὴ οὐκ ἔκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 

9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα Eupo?. 

ὅτι οὐδὲν 

10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ 

ἄλλο φρονήσετε: ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, 
3 

ὅστις ἐὰν A. 1: ᾿Εγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι 

διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 Ὄφελον καὶ 

ἀποκόψονται ol ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 

V.1 τῇ] ἡ FG lat, + οὖν KL, + n EKL al. || om. ouv DEKL al. vg. sy" || 2 om. παυλος X* || 3 om. 
παλιν D*FsrG al. Vict Ambrosiast Aug || 6 om. vnoos B||7 fin.] + μηδενι πειθεσθαι FG Lucif Vic || 
8 om. 0ux D* 14 αἱ. e Lucif Vict | g Tupor] δολοι D*ef || 10 om. ev xupiw B || 11 om. eri τὸ D*FerG 
al. Vict Ambrosiast || fin.] + tov yptaTOV ÁC al. 

31.—Crist ens ha afranquit amb la Ili- 
bertat. Aquests mots completen, en la 
Vg., el verset 31 del capitol anterior. 
Es refereix, com es veu pel context, a 
la llibertat respecte a la Llei mosaica. 

Pero el principi pauli té un abast més 
general. Per la seva incorporació al 
Crist, l'home és afranquit de tota llei 
exterior a ell, per tal com la llei moral, 
amb totes les seves derivacions positi- 



EERCERA: PART 

MORAL 

ΟΝ 31 b- VI; 10) 

I. AÁDVERTIMENTS GENERALS 

(€. V.) *estigueu, doncs, 

ferms i no sigueu novament retinguts pel jou de Pesclavatge. 

Crist ens ha afranquit amb la llibertat: 

2 Heus aquí que jo, Pau, us dic que si us circumcideu, Crist no us ser- 

virá de res. *I altra vegada dono testimoni a tot home que es circum- 

cida que té el deure de complir tota la llei.  *Heu esdevingut eixorcs 

per al Crist els qui us justifiqueu en la llei: heu caigut de la gracia. 

5 Perqué nosaltres, per l'esperit, esperem de la fe Pesperanca de la justicia. 

6 Car en Crist Jesús, ni circumcisió no pot res, ni prepuci, sinó la fe que 

obra per la caritat. “Corrieu bé: ¿qui us entrebancá, que no obeissiu a 

la veritat? $ Aquesta persuasió no ve pas d'aquell que us crida. Una 

mica de llevat agreix tota la massa. 1970. confio per vosaltres en el 

Senyor que no tindreu cap altre sentiment; peró qui us pertorba portará 

el pes de la condemnació, qualsevol que sigui. 1] jo, germans, si enca- 

Car Pescándol 

12 Aixi els que us sotsobren fossin mutilats 

ra predico la circumcisió, ¿per qué encara sóc perseguit? 

de la creu estaria esvait. 

ells i tot! 

2, Act..xvw, 1. 3,lac.11, 10. 6,1 Cor. vir, 19; Inf. vx, 15. 7, Sup. m, 1. 9,1Cor. v, 6. 10, Sup. 1, 7 

ves legítimes, és talment refosa amb 
la seva natura regenerada, que esdevé 
un ritme natural del seu esperit. 

7. — Corríeu. 'Torna altre cop la 
comparació manllevada als jocs que se 
celebraven a Pestadi. 

10. — Jo... Aquest” pronom té aquí 
una forca d'afirmació que podriem 
expressar amb la frase: Quant a mi. 

Per vosaltres. Millor que en vosaltres, 
com llegim en la Vg. 

12. — Fossin muttlats. Alguns veuen 
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18 “μεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερία ἐκλήθητε, ἀδελφοί’ μόνον μὴ τὴν ἐλευ- 

θερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις, 

145 γὰρ πᾶς νόμος ἐν évi λόγῳ πεπλήρωται, Ev τῷ: «ἀγαπήσεις τὸν 

τιλησίον σου ὡς σεαυτόν.» el δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, 

βλέπετε μὴ ὕπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέ- 

σητε, ἢ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα 

κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέ- 

Ante ταῦτα ποιῆτε. Bel δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ÚTIO νόμον. 

19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἔστιν πορνεία, ἀκα- 

θαρσία, ἀσέλγεια, 3909 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, 

θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 53: φθόνοι, [φόνοι], μέθαι, κῶμοι, 

καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἵ τὰ 

τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 226 δὲ καρπὸς 

τοῦ τινεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 

ἀγαθωσύνη, πίστις, 2 πραὕτης, ἐγκράτεια: κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 

ἔστιν νόμος. 2:οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 

τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. El ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι 

καὶ στο ιχῶ μεν. 

2. ΜΟΝΙΤΑ SPECIALIA 

26 Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθο- 

νοῦντες. 

13 σαχρι] + δωτε FG υρ|}] αλλα τὴ αγαπὴ του πνευματος δουλ. DEFE:G Vict Ambrosiast Ambr 
{14 νομος] λογος ΚΙ, al., + εν vprv 'ἜΕΕΙΟ Vict al. || πληρουται DEFGKLNP al. lat || 17 γὰρ 29] 
de ACKLP al. || 19 ἐστιν 29] + μοιχεια DEFGKLN al. sy || 20 ερεις ζηλοι KEN al. vg || 21 om. 
φονοι NB 17 al. || 23 πραοτὴς DEFGKLNP al. || eyxp.] + ayvera D*EFG Cypr Ambrosiast || 24 om. 
ιηήσου DEFGKL αἱ. Cypr Ambrosiast vg || capxa] + autwv FG Cypr dug vg sy? || 25 om. χαὶ FerG |] 
στοιχουμεν DEEKL al. 

aquí una allusió a l'excomunió ; altres 
creuen que es tracta de la castració, 1 
no manquen exegetes que pretenen 
veure en aquests mots el desig que els 
tals pertorbadors siguin amputats del 
món per la mort. 

13. —Per la caritat feu-vos. Alguns 
manuscrits grecs 1 les principals ver- 
sions llatines diuen : «Per la caritat de 
Pesperit feu-vos». Preval, pero, la llicó 
que traduim literalment. 

La llibertat respecte a la Llei mosaica 
que ens va guanyar el Crist no vol pas 

dir llicéncia. Aixi com Jesús, al sermó 
de la Muntanya, no va suprimir la Llei, 
ans va acomplir-la, talment que no fa 
cap oposició als seus preceptes sense 
tot seguit superar-los (Mt. V, 3-44), 
també l1Apostol, quan declara caducada 
la Llei de Moisés, no és sinó per a re- 
emplacar-la per la Llei del Crist, llei de 
gracia fundada en la caritat, recomanada 
al final d'aquest verset. Vegeu al v. 1 
d'aquest capitol el sentit de la llibertat 
cristiana tan sovint predicada per 1'A- 
póstol. 



ALS GÁLATES - V, 13-26 94 

13 Car vosaltres heu estat cridats a la llibertat, germans, sols no pren- 

gueu la llibertat com ocasió per a la carn, ans per la caritat feu-vos ser- 

vents els uns dels altres. *%Perqué tota la llei és acomplida en una 

paraula, co és: « Amarás el teu proisme com a tu mateix.» *Peró si us 

mossegueu i devoreu mútuament, mireu que no us acabeu els uns als altres. 

16 Jo dic, doncs: camineu en esperit i no acompliu la cobejanca de 

la carn. 1 Perqué la carn cobeja contra lPesperit i esperit contra la carn: 

car aquestes coses es contraposen mútuament, per tal que no qualssevol 

coses que vulgueu, les feu. 9Peró si sou menats per lesperit, no sou 

sota la llei. 1% Ara, ben paleses són les obres de la carn, les quals són : 

fornicació, impuresa, lascivia, “idolatria, fetilleria, enemistats, brega, 

gelosia, rancúnies, renyines, dissensions, sectes, *Lenveges, [homicidis], 

embriagueses, golafreries i coses semblants a aquestes: les quals us pre- 

dic, tal com ja us vaig predir, que els qui tals coses fan no heretaran el 

regne de Déu. *?2Peró el fruit de lPesperit és: caritat, goig, pau, llarga 

esperanca, benignitat, bondat, fe, * mansuetud, continenca: contra les 

tals no hi ha llei. 

amb les seves passions i les seves cobejances. 

minem també en esperit. 

24 Pero els qui són del Crist Jesús han crucificat la carn 

25 Si vivim en esperit, ca- 

2. AÁDVERTIMENTS ESPECIALS 

26 No esdevinguem vanagloriosos, mútuament provocant-nos, mútua- 

ment envejant-nos. 

14, Lv. xrx, 18; Mt. xxtr, 39; Rom. xrir, 8 s. 
Col. 1, 5 ss.; Eph. v, 5. 22, Eph. v, 9. 

15. — δὲ us mossegueu. Compara les 
dissensions dels galates a la manera 
com es comporten les bésties feres. 

18. — Si sou menats per Pesperit, no 
sou sota la llei. No és pas que l'acció 
de l'Esperit Sant afranqueixi el cristia 
de tot deure moral. Peró la llei moral 
sobrenatural és tan identificada amb la 
seva natura regenerada a vida divina, 
com la natural amb l'home en estat de 
pura natura. Així, el cristia pot obeir 
a la llei sense ésser sota la llei, perqué 
la llei ja no li és un jou exterior que 
Poprimeixi, sinó un principi interior 
que el guia i impulsa endavant. Per 
aixó ha dit 1*'Apóstol en altre lloc (Rom. 

18, Rom. vu, 14. 19 ss., Rom. 1, 29 ss.; 1 Cor. vr, 9 s. 

VIII, 2) que la llei de l'esperit de vida 
Pafranqueix de la llei del pecati de la 
mort. 

21. — El regne de Déu té en aquest 
verset un sentit escatológic. 

22. —El conjunt de totes les virtuts 
és anomenat el fruit de l'esperít, perque 
és l'Esperit Sant qui, habitant en el cor 
del fidel, li comunica tots els dons i 
totes les grácies de la vida sobrenatu- 
ral. 

23. — Vg. enumera dotze virtuts, per 
tal com inclou dos sinónims dels mots 
paciencia i mansuetud. El mot castedat 
que afegeix Vg. manca en els més asse- 
nyalats manuscrits grecs. 
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(C. VL) τ᾿Αδελφοί, ἐὰν kai προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν .τῖνι παρατπτώ- 

ματι, ὑμεῖς oí πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἔν τινεύματι 

Ξ᾿Αλλήλων τὰ βάρη 

βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. si γὰρ 

to δὲ ἔργον ἑαυτοῦ 

TIPAYTNTOG, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασϑῆς. 

δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὥν, φρεναπατᾷ ξαυτόν. 

δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἷς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ 

5ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν 

£3 γὰρ ἐὰν σπείρη 
a € ΄ > ΄ E > 

ὅτι ὃ σπείρων εἷς τὴν σάρκα ¿autoÚ Ex 

οὔκ εἷς τὸν ἕτερον" 

δ Κοινωνείτω δὲ ὃ 

áyadoic. *Mn πλανᾶσϑε, ϑεὸς οὗ μυκτηρίζεται. 

ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει" 

τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὃ δὲ σπείρων εἷς τὸ πνεῦμα ἔκ τοῦ πινεύμα- 

ϑτὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ξκκακῶμεν" 

10”Apa οὖν ὡς καιρὸν ἔχω- 

μεν, ¿pyalópelta τὸ ἀγαθὸν τιρὸς τπιίάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 

τος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 

οἰκείους τῆς πίστεως. 

EPILOGVS 

(VL 11-18) 

Ἴδετε πηλίκοις ὕμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 15 Ὅσοι 

θέλουσιν εὐὔὐπροσωπῆσαι ἔν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνε- 

18 οὐδὲ γάρ ci 

τιεριτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέ- 

σϑαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται. 

μνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρα σαρκὶ καυχήσωνται. “¿poi δὲ μὴ γένοιτο 

VL 1 πραοτητος ACDEFGKLN al. || σχοτ.] + - εχαστος FerGde Cypr Via |] un χαὶ autos πει- 
pactr, FeGde |]2 αναπληρώσετε BFG el. lat sy? ἢ 4 om. exact. Β᾽} 9 εἐνχαχίομ. B"D (NA el.) | 
10 ἔχομεν ACDEFGKLP al. ἴα: ἢ 12 χριστ.] + τησου Β 37} 13 meprrerun pero: BL (FG) vez. 
lat |] θελ.} βουλονται AC al. 

1.—Considerant-ie tu mateix. La gra- 
mática exigiria que hom emprés aqui la 
segona persona del plural. Tanmateix, 
com observa St. Jeroni, Apostol es 
mostra sempre més amatent al senút 
que no pas a la materialitat de la lletra 
1 del rigor gramatical. 
6.— Cal referir aquest verset al 

segon, bo 1 considerant els wes in- 

termedis com formant un paréntesi. 
Participani de tots els béns. Certament 

espirituals i imteHectuals, per la seva 
atenció a la paraula evangélica i per la 
imiració; probablement també dels tem- 
porals, perqué el predicador de PEvan- 
geli té dret a la seva remuneració. La 
ses és presa aci per antonomásia, per 
significar la veritatevangélica. Recoma- 

f 



ALS GALATES - VI, 1-14 95 

(C. VI). *Germans, ni que algun home hagi estat collit en alguna 

transgressió, vosaltres, els espirituals, milloreu el tal home amb esperit de 

mansuetud, considerant-te tu mateix, que no siguis temptat tu i tot. 

2 Porteu els uns les fardes dels altres, i aixi compliu la llei del Crist. 

3 Perqué si algú, no essent res, es creu ésser alguna cosa, s'¡Husiona ell 

mateix. %Ans examini cadascú la seva obra i llavors tindrá lloanca en 

esguard d'ell mateix solament, i no en esguard dels altres; *perqué 

cadascú portara la seva cárrega. 

6 Aquell qui és adoctrinat en la paraula faci el qui Padoctrina participant 

de tots els béns. “No us enganyeu: de Déu, ningú no se'n burla, $ car 

alló que sembrará Phome, alló collirá; perqué qui sembra en la seva 

carn, de la carn collirá corrupció; peró qui sembra en l'esperit, de Pespe- 

rit collirá vida eterna. *Obrant, doncs, el bé, no defallim, car al seu 

temps collirem, si no afluixem. *%Per tant, mentre tinguem temps, obrem 

el bé envers tothom, majorment, peró, envers els doméstics de la fe. 

EPÍLEG 

(VI, 11-18) 

12 Tots 

els qui volen una bella parenca en la carn, aquests us obliguen a circum- 

cidar-vos, només que per no ésser ells perseguits per causa de la creu del 

Crist. *Perqué ni els mateixos que se circumciden no guarden la llei, 

peró volen que us circumcideu, per tal d'ells gloriejar-se en la vostra 

carn. *Peró a mi no m'esdevingui pas de gloriejar-me sinó en la creu 

1 Mireu amb quines grans lletres us he escrit de la meva ma. 

1, Rom. xv, x. 4,1 Cor. x1, 28. 5,1 Cor. 11,8. 7, Hi Cor. τε 6; lac. 1, 16. 9,1 Cor. 1v, 16; 
11 Thes. 111, 13. 

nacions semblants llegim a 1 Cor. IX, 11- 
14; Phil. IV, 10; I Tim. V, 17-18, etc. 

ὃ. —Perque qui sembra. Una com- 
paració semblant, per bé que presa en 

escriure en grec, com suposá St. Cri- 
sóstom , sinó més aviat per atraure 
Patenció dels lectors a la recapitulació 
que comenca en el verset segúent. 

sentit carnal, es troba en Ciceró, De 
Orat. 11, ὅς. 

11. — Mireu amb quines grans lletres. 
¿Per qué escriu aixó amb lletres grans? 
No pas perqué estigués poc habituat a 

Sembla que St. Pau no escrivi de pró- 
pia má tota l'epistola, puix que tenia 
per costum de dictar les seves lletres, 
sinó tan solament el passatge comprés 
entre els versets 11 1 18. 
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καυχᾶσθαι el μὴ ἐν TÁ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ 

ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ. 15 οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν 

οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 186 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοι- 

χήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ θεοῦ. 

1 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω: ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα 

τοῦ [κυρίου] ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάξω. 

18H χάρις τοῦ κυρίου ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος 

ὑμῶν, ἀδελφοί: ἀμήν. 

τς ínc. εν γὰρ χριστω τῆσον ουτε περ NACDEFGKLP αἱ. lat || ἐστιν] ἰισχυει KLP al. f wg sy? || 
16 στοιχουσιν AC*DEFSG αἱ. || θεου] χυριου D*E*FE:G Vict|| 17 om. χυριου 480" 17 am fuld 
|| 18 om. μων NP 37 || om. ἀμὴν G Vict Ambrosiast 

15. — Novella creatura. Vegeu la Jo porto sobre el meu cos els senyals de 
nota a II Cor. V, 17. Tesús. Alguns han volgut deduir d'a- 

17. — En endavant. Vg. tradueix de  questes paraules que Sant Pau tingué la 
cetero, co és altrament. grácia de lestigmatització, com Sant 
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del Senyor nostre Jesucrist, per qui el món está crucificat per a miijo 

per al món. ** Car ni la circumcisió no és res, ni el prepuci, sinó la 

novella creatura. 1561 a quants caminin segons aquesta regla, pau sobre 

ells i misericordia, i damunt l'Israel de Déu. 

17 En endavant, que ningú no em causi enuig, perqué jo porto sobre el 

meu cos els senyals de Jesús. 

18La gracia del Senyor nostre Jesucrist sigui amb el vostre esperit, 

germans. Amén. 

15, I Cor. vir, 19; 11 Cor. v, 17; Sup. ν, 6. 16, Phil, II, 16. 18, Philem. 25. 

Francesc. El fonament és frévol, car 
el sentit d'aquestes paraules resta ben 
explicat per la mortificació corporal 
amb qué hem d'assemblar-nos a Crist 
crucificat per tal de tenir part en el fruit 
de la seva: Passió.. Cf. Hi Cor.: IV, τὸ 

13 - NOU TESTAMENT, XIV 

i nota. Segons parer de la majoria dels 
exegetes, l' Apóstol aHudeix les cica- 
trius del seu cos, que eren com les 
marques que els esclaus rebien en se- 
nyal de subjecció a un senyor determi- 
nat. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

Les LLETRES DE LA CAPTIVITAT 

Les tres Lletres vinents (Efesins, Filipencs i Colossencs), junt amb la 
tarja a Filemon, formen un grup especial anomenat de les Epistoles de la 
captivitat, per tal com foren escrites per 1 Apóstol durant els quatre anys 
llargs del seu primer captiveri, el relatat al llibre dels Actes dels Apostols 
des de XVIII, 27 fins al final. Aquest temps d'empresonament pel Crist 
es parti entre Cesarea i Roma en parts quasi iguals, puix que poc després 

dels dos anys d”estar pres a Cesarea, l'apellació de Pau al tribunal de Roma, 
en ús del seu dret de ciutadania romana, féu que fos traslladat a la capital 
de l'Imperi. 

Per bé que alguna vegada s'ha discutit si fou a Cesarea o a Roma que 
foren escrites aquestes quatre Lletres, la discussió sembla ben baldera, 
atesa la vera certitud moral que té la tesi romana. De la Lletra als Fili- 
pencs, no pot hayer-n'hi cap dubte, puix que en ella mateixa diu Sant Pau 
que les seves presons «han esdevingut notóries en tot el Pretori» (I, 13) 

1 αἱ final de la Lletra envia salutacions dels qui són a la casa del César 

(IV, 22). A més, les esperances que manifesta de veure”s prompte en lli- 
bertat (Phil. 1, 26; II, 24) denoten que es trobava ja a les darreries del 

seu captiveri, puix que mentre el procés se seguia a Cesarea, no es pre- 

sentá cap moment en qué pogués somriure-li aquesta confianca: d'altra 
banda, tampoc no era possible que a Cesarea atorgués a la idea d'una 
senténcia de mort la possibilitat que li suposa a 1, 20-23 i II, 17. Aques 

darrer argument es pot estendre fácilment a les altres tres Lletres. La ma- 
teixa esperanca que als filipencs demostra Sant Pau a Filemon, a qui fins 
demana que li prepari l'estatge (Philem. 22). Són, doncs, contemporánies. 
Pero la Lletra a Filemon fou portada junt amb les adrecades als Efesins i 
als Colossencs pels mateixos missatgers, Tiquic i Onésim. 
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Endemés, la llibertat que suposa el fet de rebre visites i trametre lletres 
per missatgers particulars, junt amb la de predicar i relacionar-se amb els 

fidels de la ciutat on estava empresonat, no és facil de concebre a Cesarea, 

on Pau estava incomunicat dins el pretori d'Herodes (4cf. XXIV, 23). 
Sabem, per contra, per les darreres paraules del llibre dels Actes, que a 

Roma Sant Pau fruia d'una gran llibertat, puix que «vivia en un estatge 
llogat i rebia tots els qui venien a ell, predicant el regne de Déu i ense- 
nyant les coses pertanyents del Senyor Jesucrist amb tota ardidesa, sense 
impediment. » 

Una hipótesi favorable al segon captiveri, al que precedi el martiri de 
lApostol, seria, més que improbable, inversemblant, car a 11 Tim. IV, 6, 
lletra escrita durant el segon captiveri, Sant Pau, ben lluny de Pesperanga 

que manifestava en les Lletres als Filipencs i a Filemon, expressa amb una 

asseveració que podria fer pensar en una revelació divina la certesa de la 
proximitat de la seva mort per escampament de sang, emprant la mateixa 

figura litúrgica que li hem vist usar a Phil. 11, 17: ésser vessat en libació. 
Tenim, doncs, com a més que probable que les quatre Lletres dites de 

la captivitat foren escrites a Roma, durant el primer empresonament de 

Pau, devers l'any 62 o 63. 
Ultra la unitat de temps i lloc de composició, aquestes Lletres tenen 

una unitat més interna: la d'objecte o tema tractat, si s'exceptua la tarja 
a Filemon que és una simple lletra d'amic per a compondre un afer parti- 

cular. Especialment en les Lletres als Efesins i als Colossencs, aquesta 
unitat de tema és absoluta, més encara que la que ja hem vist entre les 
Lletres als Romans ¡ als Galates. 

Després d'haver assistit per aquestes primeres Lletres a la interessantis- 
sima polémica de Pau amb els judaitzants, ara anem a assistir a una altra, 

potser no tan rica en anécdotes de lluita, peró sens dubte més interessant 
per Paltura de les matéries controvertides i per les derivacions doctrinals 

1 les elevacions morals a qué dóna lloc sovint. És la polémica contra uns 
nous falsos doctors d'indole no ben coneguda sobre la preeminencia del 
Crist. Alguna romanalla de les pretensions judaitzants hi ha encara en 

ells, peró sense importancia i batent-se en retirada. Davant aquesta resta 

de judaisme, que es limitava a certes práctiques referents als temps i als 
menjars, sense el suport de cap bastiment dogmatic, Sant Pau s'acontenta 

d'algunes ironies, encara que acerbes.? 
Els errors nous són principalment cristológics. Les dades de la cate- 

quesi primitiva sobre el Crist haurien pogut formar una cristologia rudi- 

mentária, que la contradicció de les heretgies successives, amb les neces- 

1 Vegeu Phil. MI, 2, 3. 

AAA DAS AOS 
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sitats polemiques que despertaven, havia de fornir avinentesa per a comple- 
tari organitzar en sistema. Els falsos doctors que refuta Sant Pau en aques- 
tes Lletres donaren la primera esperonada. De les moltes hipótesis que s'han 
fet per assenyalar-los una filiació, la més probable sembla ésser la que 

els fa seguidors d'un sincretisme judeo-paga, molt corrent en aquella épo- 

ca, en el qual el judaisme aportava les práctiques i la filosofia pagana les 
idees. L”Apostol es limita a qualificar tals desvarieigs de «filosofia i vana 

faHaácia» (κενὴ ἀπάτη) inspirada en la tradició dels homes i en els ele- 
ments del món, no en el Crist (Col. 11, 8). | 

Els punts principals d'aquesta doctrina eren els segúents. Primerament, 

una exageració de la natura i dignitat dels angels, que elevaven per da- 
munt de Crist, fent-los mitjancers més poderosos que ell, doctrina que 
sembla acusar influencies teosófiques. D'aci naixia un culte exagerat dels 
angels, en detriment de Púnic veritable Mitjancer, que ja no era el Cap de 

lEsglésia, del qual flueix la vida sobrenatural als membres, sinó un de 
tants esperits intermedis, i encara dels inferiors. Desfent aquesta error, 
Sant Pau exposa, sobretot en la Lletra als Efesins, la seva grandiosa teo- 
ria de 'Església considerada com el cos mistic del Crist, del qual Ell és 
el Cap i tots els cristians, membres. 

Quant a les práctiques preceptuades per aquests novadors, ja hem dit 

que tenen una sabor predominantment judaitzant. No insistien gaire en 

la circumcisió, peró imposaven restriccions en el beure, afegides pels ra- 

bins a la llei mosaica, i l'observanca de certs temps sagrats, com neomé- 
nies (llunes noves) i sábats.! 

Per confutar aquestes supersticions amb aquell procediment caracteris- 

ticament pauli de reintegrar al grandiós edifici de la veritat les engrunes 

que elles en tenen, oferint al menyspreu del lector les errors encastades als 
fragments de veritat, Apóstol de les nacions, en les epistoles que anem 

a llegir, exposa les grans idees del mister de la salut dels homes, amagat 

en Déu des dels segles 1 ara darrerament revelat a la humanitat; de la pri- 

macia del Crist sobre totes les creatures, estudiant-lo en la seva relació amb 

el Pare, amb Punivers creat i amb lEsglésia i la natura orgánica d'aquesta, 
composta d'un Cap i uns membres, doctrina que informa per dintre totes 
les ensenyances de Pau, trabament com és de totes elles. La tirania de les 

práctiques supersticioses a qué els falsos doctors volien subjectar els neófits 
de la vall del Licus obliga 1 Apóstol a repetir la doctrina de la justificació 

per la fe en Crist, la mort del qual ens deslliurá dels elements del món. 
Les qúestions relatives a cadascuna de les Lletres, les anirem tractant 

en les introduccions respectives. 

GOL IL 16-17. 
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ELs DESTINATARIS DE LA LLETRA ALs EFESINS 

La ciutat d'Efes era la metrópolis de PAsia proconsular i, des de molts 

segles, la més florent de tota Asia Menor. Era famosa pel seu temple 
de Diana, per les seves riqueses, pel seu gran comerc, que hi havia atret 

molts jueus, i fins per la seva corrupció moral, superior a la de les altres 

ciutats asiátiques. Sant Pau hi féu dues estades, una de curta en el segon 
viatge (Act. XVIII, 18), i una altra de tres anys en el tercer, durant la 

qual expandi la Bona Nova per tota P Asia proconsular i s'esdevingué el 
famós tumult promogut per l'estatuaire Demetri, que veia minvar els com- 

pradors d'imatges de Diana, gracies al fruit de la predicació de Apóstol 
(Act. XIX, 23 ss.). 

¿Fou als fidels d'aquesta església que Sant Pau adrecá la Lletra que es- 

tudiem?  Aixi ho ha tingut per cert la tradició des de la fi del segle se- 

gon, com consta pel canon de Muratori, Sant Ireneu,* TertuHia,? Clement 

d'Alexandria,? Origenes* i d'altres. A la inscripció de la Lletra, apa- 
reixen en quasi tots els cóodexs grecs les paraules ἐν ᾿Εφέσῳ, 1 igual des- 
tinació porten les versions antigues. 

Tanmateix, els motius de dubte no manquen. Tres antiquissims ma- 
nuscrits grecs: dos d'uncials, el Sinaiticus (x) i el Vaticanus (B), i un de 

minúscul (67) i encara el del Mont Athos manquen d”aquells mots en la 
inscripció. El mateix passava en els códexs que utilitzaven Origenes, 

Sant Basili i Tertulliá, per bé que ells tinguessin l'opinió tradicional. L”he- 
retge Marció, que sembla el testimoni més reculat d'aquesta Lletra, la té 
per adrecada als Laodicencs, segons ens diu Tertulia.? A aquests argu- 

ments externs, se n'ajunten alguns altres d'interns, com són el carácter de 
pura dissertació doctrinal que té la Lletra, sense cap allusió a lPesglésia 
d'Efes, ni cap salutació a un sol dels seus fidels, cosa més inexplicable 

tractant-se d'una església on Sant Pau, durant tres anys de residencia, 
s'havia fet coneixences i amistats tan nombroses i tan intimes, i algunes 

expressions com l, 15; II, 2 i IV, 21 on sembla que Sant Pau parla dels 

destinataris de la Lletra com d'evangelitzats per un altre.f 
Per tal de respondre satisfactóriament a aquests fets d'innegable impor- 

táncia, dues hipótesis distintes han aparegut. L'una, que veiem defensa- 

* -Conira: ΠΕΡ L 3,11 VW,2: 230 6 1, 15: havent sentit la vostra fe...; 
2. Adv. Marc. V, 17. III, 2: heu hagut esment de la dispen- 
3 Strom. IV, 65. sació de la grácia de Déu; IV, 21 : l'heu 
E Contra Celsum, II, 20. sentit (el Crist) 1 respecte a ell heu es- 

Contra Marc. V, 11, 17. tat ensenyats. 
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da per l'enyorat Dom Salvador Obiols, O. S. B. al vol. XXI de La Biblia 
de Montserrat pp. 87-89, suposa que la present Lletra és l'adrecada als 
Laodicencs que Sant Pau recomana als Colossencs que llegeixin* i que 
generalment es té per perduda. Ultra Pesmentada recomanació de Sant 

Pau, que no té facil explicació, si la Lletra als Efesins era enciclica, ad- 

dueixen l'autoritat histórica de Marció «que no podia ésser induit per cap 
opinió teológica a canviar el nom dels destinataris d'una epistola paulina», 

i la comunitat de lletres que estableix Sant Pau entre l'església de Colos- 
sos i la de Laodicea, en Col. IV, 13-16, que fa molt dificil que es perdés 

una de les dues Lletres. Per a lP'esborrada del nom de Laodicea en la 
inscripció de la Lletra, el P. Obiols acull una explicació de Harnack, 

segons la qual hauria estat una conseqúéncia de la infamia recaiguda da- 
munt Pesglésia de Laodicea per la terrible reprensió d'4pc. MI, 14: una 

especie de vindicta pública contra lP'església aixi reprovada. La susbtitució 
del seu nom pel d'Efes es compren per ésser aquesta la ciutat metropolitana 
d”aquella extensa provincia. Davant el dubte, alguns copistes, com els dels 

codexs esmentats, es decidiren per ometre el nom de Pesglésia destinataria. 

L”altra hipótesi creu simplement que es tracta d'una Lletra encíclica, o 
circular, destinada a totes les esglésies de P Asia proconsular, metrópoli 
de les quals era Efes. Totes les dificultats, diuen, són arranades en 

aquesta hipótesi: la manca d'indicació d'església destinatária en la ins- 
cripció d'alguns —pocs — códexs, puix que la Lletra anava adrecada a 

moltes; el llenguatge general, les salutacions collectives, els termes am- 
bigus i com hesitants dels llocs que hem reproduit, on sembla que parli a 
esglésies evangelitzades per altri, puix que per altri havien estat evange- 

litzades Colossos i Laodicea. Fins la tradició posterior es troba perfecta- 

ment explicada pel carácter metropolita d'Efes. 
Sospesades totes les raons, creiem que aquesta darrera hipótesi uneix 

_més que cap altra les dues condicions d'explicar els fets i de no introduir 

complicacions i suposicions noves, per que mereix la nostra preferencia. 

Només resta en Paire la pérdua, no gaire explicable, de la Lletra als Lao- 
dicencs, peró ja sabem que no és l'única perduda. 

Les circumstáncies de temps i de lloc resten prou explicades en la nota 

anterior sobre les Lletres de la captivitat. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

Dels dos capitols dogmátics que explanen les Lletres de la captivitat — 
primacia del Crist i doctrina del seu cos mistic, o Església — aquest segon 

ATA 
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és el que constitueix la matéria de la Lletra als Efesins. L”Església és el 
prolongament de Crist en el temps i en Pespai, el seu complement o ple- 
roma.  Abatut per la seva Passió el mur que separava jueus i gentils, ara 

aquests han entrat a ésser conciutadans i doméstics de Déu en el seu reg- 
ne damunt la terra. Uns i altres formen el cos mistic del Senyor, infor- 

mat per un mateix Esperit, posseint una mateixa vida, fruint d'uns matei- 

xos sagraments i aspirant a un mateix fl. 

La factura de la Lletra traeix una precipitació. Segurament la sortida 

dels emissaris Tiquic i Onésim era urgent i Pau hagué d'escriure a corre- 
cuita sobre uns perills doctrinals de qué s'havia assabentat aquells matei- 
xos dies. Aixi és que trobem un estil feixuc, argumentacions obscures, 
divisions inadequades i altres senyals de pressa. En canvi, quan una 
lectura assidua i meditada arriba a vencer aquestes dificultats, la grandesa 
de la doctrina de l'home-Déu, constituit cap unificador de tots els ho- 

mes i de totes les coses, rescabala amb gran escreix de tota fatiga passada. 
Heus aci la distribució de les materies. 
Després d'un ExorDI (1, 1-14) no massa breu, ve la PRIMERA PART, que 

conté la Descripció teórica de PEsglésia (1, 15-111, 21) i compren els se- 
gúents paragraís : 

1 Dela unitat del Cap. 

2. De la unitat del cos. 

3. De la unitat d'esperit. 
La SeGoNA PART (IV, 1-VI, 9) conté la Descripció practica de P'Esglésta, 

i compren dues seccions, En general i En particular, la primera de les quals 
té dos paragrafs: 

1. De servar la unitat d”esperit. 

2. Cal que brilli la santedat de vida. 

La segona en té tres: 
1. Deures dels cónjuges. 

2. Deures dels fills i dels pares. 

3. Deures dels servents i dels senyors. 
Segueix l'EriLEG, fins al final de la Lletra. 

AUTENTICITAT 

L'autenticitat paulina d'aquesta Lletra és ben garantida pels testimonis 
dels primers segles que hem recordat i per altres que en podriem adduir, 
entre els quals primeja el de la Doctrina dels Dolze Apóstols del segle 1, que 
té una allusió ben clara a Eph. VI, 5-9. De no menys clares en trobem 
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en Sant Clement Romaá,! en Sant Ignasi Mártir? i en Sant Policarp.? Als 
quals podriem afegir els heretges primitius Marció, Basilides i Valenti, 
que conegueren la nostra epistola. 

Contra fonaments tan ferms, els racionalistes no saben adduir altres 

raons que la incertitud de destinatari, ja explicada, i la seva semblanca 

amb la Lletra als Colossencs, que els suggereix la sospita, convertida per 
ells en cosa judicada, que la Lletra actual no és més que una amplificació 

maltraguda d*aquella, feta per un falsari. 
La semblanca ha estat exagerada, car la part dogmática és ben diferent, 

com ja hem dit. La que tenen en la part moral resta prou explicada per 
la circumstáncia ja exposada d'ésser les dues lletres escrites als mateixos 

dies, provocades pels mateixos fets i per les mateixes necessitats i adreca- 

des al mateix fi. La rudesa d'estil "explica per la pressa. Retreuen tam- 

bé algunes paraules exclusives d'aquesta epistola (ἅπαξ, λεγόμενα) com 

no essent paulines, no recordant que aquesta mena de mots no manquen 
en cap de les Lletres de Apostol. 

1 I Cor. 46—Ebph. IV, 4; II Cor. 2 AdPolyc.5,6—Epbh.V, 25; VI, 11. 
12—Eph. 1 22-23; V, 31-32. 2 AdPhilip.1, 10-12— Eph.11,8; V, 21. 
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EXORDIVM 
ἃ 1-14) 

ΤΑ 19 
τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν ᾿Εφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ᾽" 

1 Παῦλος ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἣμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. 

Εὐλογητὸς ὃ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃ 

εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις Ev 

Χριστῷ, καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι 

ἣμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ ὃ προορίσας 

ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ, ὅ εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρί- 

1.1 ) xp. to. BDEP 17 Ambrosiast sy? || αὙ.] + παᾶσιν AP αἱ. am fuld || om. ey ἐφέσω Marcion N* 
B* 67|]3 om. xa πατὴρ B As! || χυρ.} + χαι σωτηρος Ν᾽ [[χγριστω] + τησοὺυ EX al. Vict sy? || 4 εν 

αὐτῶ] εαυτω FerGer || 5 ) ypror. ino. B|]6 n<] ev ἡ DEGKL al. f ug sy" 

1. — Áls sants. Segons la Vg. «A 
tots els Sants». 

3-14. — Periode llarg 1 difícil que cal 
distribuir de la segúent manera: Beneit 
sigui Déu... el qual ens benei (v. 3)... 
predestinant-nos (v. 5: primer desplega- 
ment)... fent-nos conéixer (v. 9. subor- 
dinat gramaticalment a tota saviesa 1 
prudencia, pero lógicament segon des- 
plegament del pensament general)... 
el misteri de la seva voluntat, co és 
el pla redemptor pel Crist, executat 
primer en els jueus (vv. 11 1 12) i 
després en els gentils (vv. 13 1.14). 

3. — Beneit sigui Déu... el qual ens 
benei. Bell atansament, amb el qual se 
significa que les benediccions de l'home 
han de pujar a Déu en la mesura que 
les de Déu baixen a l'home. Pero les 
de l'home són simples paraules i les de 
Déu són actes. 

4. —Aqui i a Rom. 1, 20 són els 
pocs llocs de Sant Pau on κόσμος sig- 
nifica Punivers. En I Cor. Ill, 22; 
IV, 9-1 Phi Ul, 15, CR iscnOS 
ble.. 

Segons queens elegí. Les benediccions de 
tota mena esmentades en el verset 3 de- 
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EXORDI 

(ἸΣ ES 14) 

(01) l Pau, apostol de Jesucrist per voluntat de Déu, als sants que 

són [a Efes] i als fidels en Jesucrist; ? gracia a vosaltres i pau de part de 

Déu, Pare nostre i del Senyor Jesucrist. : 

3 Beneit sigui Déu, Pare del Senyor nostre Jesucrist, el qual ens benei 

amb tota benedicció espiritual en els cels, en Crist, *segons que ens elegi 

en ell abans de la fundació del món, per tal que siguem sants i immaculats 

en la seva presencia, en caritat; 9predestinant-nos a ésser fills adoptius 

d'ell per Jesucrist, segons el beneplacit de la seva voluntat, $ per a lloanga 

so Cala 1 89: 

penen de Pelecció eterna (abans de la fun- 
dació del món) primer pas de Pexecució 
de la predestinació. 'Tant les benedic- 
cions com lP'elecció són grácies atorga- 
des en Crist, causa meritória i exemplar 
de la nostra santificació i glorifica- 
ció. 

Aquesta elecció no és directament a 
la gloria, sinó a la gracia, o santedat: 
per tal que siguem sants, etc. 

En la seva presencia. El pronom afec- 
ta el mot Déu, no el mot Crist, com 
podria semblar. 

5. — Predestinant-nos a ésser fills adop- 
tius. Determina més encara l'objecte 
immediat de la predestinació: la nostra 
adopció per fills de Déu en Jesucrist, el 
qual és el germá major, l'hereu de la 

ICO PE στο ς 4. ἸΟΟΙ 1 22: 

humanitat incorporada sobrenatural- 
ment a la familia divina. Cal notar 
que el participi predestinant-nos en Pori- 
ginal grec és en temps aorist, per qué, 
literalment, es traduiria millor dient: 
havent-nos predestinat. 

Segons el beneplacit de la seva voluntat. 
La voluntat de beneplácit, gratuita, bé 
que no arbitraria, puix que presuposa la 
presciéncia (Rom. VIII, 29), és propia 
de Pelecció dels predestinats, sigui a la 
gracia, sigui a la gloria, i assoleix el 
seu objecte amb plena eficacia. 

6. —Per a lloanga de la gloria de la 
seva gracia. No és sols a posseir la 
gracia de Déu que som predestinats, 
sinó a fer que aquesta gracia brilli entre 
els homes 1 en sigui lloada. 



. 
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τωσεν ἥμᾶς ἐν TÁ ἠγαπημένῳ, έν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ 

αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παρατιτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς 

χάριτος αὐτοῦ, ὃ ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἣμᾶς ἐν πάσῃ σοφία καὶ φρονήσει 

ϑγνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 

αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 1θεῖς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν 

καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὖρα- 

νοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς: ἐν αὐτῷ, 11ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορι- 

σθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ 

θελήματος αὐτοῦ, 12εἰς τὸ εἶναι ἣμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς 

προηλπικότας ¿v τῷ Χριστῷ: 15ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον 

τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαν- 

τες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 1ὅς ἐστιν 

ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡἥμῶν εἷς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἷς 

ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 

6 yyar.] + vtw αυτον D*E*FG :7γ}}} 7} ἐσχομεν N*D*er |] χαρ.] xpnotorntos Á 109}9 γνω- 
ρισαι FG 76 lat ||om. autov 29 DEFEG Vict Hil || τὸ εν τοις ουρ. AFGKP lat || 11 ἐχληθημεν 4D 
EFG || προθ.] + του θεου DEFG al. Ambrosiast || 12 om. autov D*FerGe|| 14 oc] o ABFGLP al. 

amb menys fidelitat, tradueix: «per tal En el benamat. Vg. afegeix: «Fill 
de fer-nos conéixer». seu», paraules que hom llegeix en al- 

guns manuscrits grecs. 
7.—La seva gracia. ¿A qui cal refe- 

rir el pronom seva? Al Fill, segons 
alguns; sembla, peró, que el context 
inclina la majoria dels intérprets a atri- 
buir-lo a Déu Pare. 

ὃ. — Que ell féu sobreeixir. Vg., amb 
menys d'exactesa, tradueix: «que so- 
breabundá». Cf. II Cor. IX, 8. 

9. —Fentnos congixer. Vg., també 

10. — L'acompliment dels temps. El 
moment en qué lP'evolució de la huma- 
nitat, dirigida per Déu, arribá a saó per 
a rebre el Crist. Noteu el matis dife- 
rent de la plenitud del temps de Gal. TV, 4. 

Capgar. El verb grec ἀνακεφαλαιώσα- 
σθαι ha rebut moltes interpretacions: 
reunir, resumir, posar sota un cab- 
dillatge. El pensament de Sant Pau 
sembla ésser que Jesucrist torna l'har- 
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de la glória de la seva gracia, amb qué ens agracia en el benamat; “en el 

qual tenim la redempció per la seva sang, el perdó dels pecats, segons 

la riquesa de la seva gracia $ que ell féu sobreeixir envers nosaltres en tota 

saviesa i prudencia; *fent-nos conéixer el misteri de la seva voluntat, 

segons el seu designi benvolent, que es proposá en ell 1%per a la seva 

dispensació en l'acompliment dels temps, de capcar totes les coses en 

el Crist, les que hi ha sobre el cel i les que hi ha sobre la terra, en ell, 

11 en el qual hem estat elegits per sort, predestinats segons el propósit de 

qui obra totes les coses segons el consell de la seva voluntat, a ἢ que 

siguem per a lloanga de la seva gloria, nosaltres que per endavant hem 

esperat en el Crist; “en el qual també vosaltres, havent sentit la paraula 

de la veritat, Pevangeli de la vostra salvació, i havent-hi cregut, heu 

estat segellats del Sant Esperit de la prometenca, 136] qual és penyora 

del nostre heretatge, fins al rescat del poble adquirit per a lloanca de la 

seva gloria. 

7, Col. 1, 14. 9, Inf. 1, 3; Col. 1, 26. 10, Gal. 1v, 4; Col. 1, 16,19 ss. 11, Inf. 111, 11. 13,11 Cor. 
> 1, 22; Inf. rv, 30. 

monia i la unió entre tots els éssers del 14. — El qual és penyora. Aquest 
món espiritual i del material, que el pe- 
cat havia trencat. Sant Joan Crisóostom, 
que adopta la tercera significació, inter- 
preta que totes les coses d'ambdós mons 
són posades sota el cabdillatge de Crist, 
constituit cap de tota la creació. Ve- 
geu Col. 1, 20. La nostra versió capcar 
pot acomodar-se a tots tres sentits. 

11. — Segons el consell de la seva vo- 
luntat. La voluntat de Déu, ni quan és 
tan gratuita com la predestinació, no és 
mal arbitrária, sinó fruit d'un consell 
amb Ell mateix. 

pronom té en lP'original grec terminació 
masculina, 1 aixó explica que alguns 
autors el vulguin referir a Jesucrist i no 
a l'Esperit Sant que requeriria la termi- 
nació neutra. No gens menys, la tra- 
dició es manifesta unánime a referir el 
pronom susdit a l'Esperit Sant. 

De la seva gloria. Com hem dit més 
amunt, aquest pronom afecta la paraula 
Déu, la gloria del qual és el fi últim de 
PEncarnació i de la Redempció. La 
mateixa cosa diem del pronom seu que 
hom llegeix en el verset 17. 



PARS PRIOR 

DESCRIPTIO ECCLESIAE THEORETIGCA 

ad, 15 ΞΙΙΝΙ; 21) 

1. DE vNO ECCLESIAE CAPITE 

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ᾿Ιησοῦ 

καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, Mod παύομαι εὐχαριστῶν 

ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, iva ὃ θεὸς τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὕμῖν πνεῦμα 

σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 18 πεφωτισμένους τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἥ ἐλπὶς 

τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὃ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ 

ἐν τοῖς ἁγίοις, 15καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ 

εἰς ἣμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος 

αὐτοῦ, Σθἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ 

καθίσας ἐν δεξιᾶ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 3: ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὄνο- 

μαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι: 33 καὶ 

πάντα ὑπέταξεν ὕπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησία, “5 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ 

τά πάντα Ev πᾶσιν πληρουμένου. 

15 τησ.] + χριστω D*EFEG Vict sy? || om. τὴν αγαπὴν N*ABP 17 Aug || 16 παυσομαι DerEs: 
Vict|| pvertav] + vpwv DEYEKLP al. vg sy|| 18 om. vywv B 17 || αὐτου] + xa: EKLP al. sy || 19 om. 
υπερβαλλ. FerGer || uyas D*FerGP al. || 20 ἐενηργησεν NDEFGKLP al. || oupavors B al. Vict Hil || 
21 } εξουσ. χαι py. B 

18. — l ulls iHNuminats al vostre cor. 20. — Asseient-lo a la seva dreta. Més 
Alguns manuscrits, cap, peró, d'impor- literal: havent-lo fet seure. Els exegetes 
tant, porten enteniment, en lloc de cor.  veuen aqui un ressó del Salm CIX, r. 



PRIMERA PART 

DESCRIPCIÓ TEÓRICA DE L'ESGLÉSIA 

(L, 15 -III, 21) 

I. DE LA UNITAT DEL CAP 

15 Per aixó també jo, havent sentit la vostra fe en el Senyor Jesús i la 

caritat envers tots els sants, '$no paro de donar grácies per vosaltres, 

fent-ne memoria en les meves oracions, *' per tal que el Déu del Senyor 

nostre Jesucrist, el Pare de la gloria, us doni esperit de saviesa i de reve- 

lació en el seu coneixement complit, 151 ulls iluminats al vostre cor, 

perqué sapigueu quina és Pesperanca de la seva crida, quina la riquesa de 

la gloria de la seva heréncia en els sants, 191 quina la desmesurada grandesa 

de la seva puixanca envers nosaltres, els creients, segons Poperació del 

vigor de la seva forca, 2 que opera en el Crist ressuscitant-lo d'entre els 

morts, asseient-lo a la seva dreta en els cels, * per damunt de tot princi- 

pat, i potestat, i virtut, i dominació, i de tot nom que és anomenat, no 

sols en aquest segle, sinó també en el futur; 5221 totes les coses sotmeté 

sota els seus peus i el dona per cap sobre tota cosa a l'església, la qual és 

el seu cos, el complement d”aquell que es completa en tots en tota manera. 
13, Eol. 1 9:. 16, Rom. 1, 9.5. 1 Thes.r, 2. 18, Col. 1; 27; 1 Ptr. τ, 13. 

Ἱπὲ τε σι 01, Col. 11, τὸ. 20) PS. vit, 8: Cor. xy, 273 Hbr: 11,8. 
19, πὲ 1, 72-20, PS: EX, Y; 

23, Col. 1, 18. 

ble, del datiu en qué es troba el mot 
església. 

21. — En aquest text, com en Col. I, 
16, tenim una enumeració de cors d'¿n- 
gels, go que demostra l'existéncia d'una 
jerarquia en els esperits purs. 

22. — Sobre tota cosa a Pesglésia. 
Vg. tradueix: «sobre tota església». Al- 
guns: sobre totes les coses de Vesglé- 
sia, prescindint, sense fonament raona- 

14 - NOU TESTAMENT. XIV 

23. — Aquell que es completa. No, 
que és completat, car no ho comporta la 
forma del verb en Poriginal. 

L'Església és el complement de Crist, 
com el tronc és el complement del cap. 
Crist sense l'Església seria un ésser in- 
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2. DE VNO ECCLESIAE CORPORE 

τ 2 
ἁμαρτίαις ὑμῶν, “Ev αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ 

1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς 

κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύμα- 

τος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: ἐν οἷς καὶ 

ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς μῶν, 

ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα 

φύσει ὀγρῆς ὡς καὶ oí λοιποί: 4δ δὲ θεὸς πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ 

τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, ὃ καὶ ὄντας ἡμᾶς νε- 

κροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ, χάριτί ἐστε 

σεσωσμένοι, δ καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, “(va ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ 

ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἥμᾶς ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 8ὅτῇ γὰρ χάριτί ἔστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως: καὶ 

τοῦτο οὐκ ¿E ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον’ ϑϑοῦκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχή- 

σηται. Ιθαὐτοῦ γάρ ἔσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ 

ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὃ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 

1.1 ἀμαρτ.] επιθυμιαις Β|}3 Ἡμεῖς] υμεις 4*D”, om. FEGL || 4 om. αὐτοῦ D*FeG αἱ. Ambr 
Aug || ς τοις παραπτ.] tn apaprtia FerG, ταις ἀμαρτιαις D'E, + χαι ταῖς επιθυμιαις Β || χριστ.] 
+ od D*EFG lat||6 om. εν χρ. τιησ. FG Vict Hil |] 7 om. τῆσου D*E*FeG Vict|| 10 ev χυριὼ 
tnyo. FerGde 

complet: a) com a redemptor, perque 
restaria inactiva la gracia que posseeix 
per a expandir-la; bh) com a segon A- 
dam, perqué no ho és sinó pel seu ca- 
rácter representatiu: c) com a Crist, 
perqué el Crist és també una persona- 
litat coHectiva, a la formació de la qual 
és destinada la seva personalitat indivi- 
dual. Iel completa en tota manera en 
la diversitat d'oficis 1 de funcions de la 
jerarquia sagrada i dels fidels. A notar 
la diferent relació de Crist amb 1'Esglé- 
sia, amb la qual forma un organisme 
de qué ell és Cap, 1 amb els angels, que 
amb totes llurs jerarquies són compre- 
sos entre totes les coses que Déu sot- 
meté sota els seus peus. Vegeula nota 
a Col. 1,251 

1.— la vosaltres. Cal referir aquest 
acusatiu, com ja St. Jeroni remarca, als 
dos verbs del verset 6. 

2.— La vida de pecat és descrita com 
a obeint a dues normes: la del corrent 
del món, pres en el sentit pejoratiu 
d'humanitat corrompuda, 114 del prin- 
cep de la potestat de Paire, ésser personai 
que mena el corrent del món esmentat 
en primer terme, co és el diable. La 
potestat (ἐξουσία) pot ésser un colec- 
τὰ que signifiqui l'exércit de dimonis 
que habita a l'aire, o un abstracte, en el 
seu sentit ordinari. L”esperit és molt 
probablement un apositiu de potestat, 1 
la millor interpretació sembla ésser 
manera de pensar, mentalitat, predicada 
de la potestat de l'aire. — També es pot 
veure en aquesta expressió una δ] 516 a 
Porganització jerárquica dels dimonis. 

De Paire designa la regió aeria, on la 
tradició jueva i molts Sants Pares situen 
una part dels dimonis. Vg. diu: «D'a- 
quest aire». 
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2. DE LA UNITAT DEL COS 

ἕο TE.) 

2 en els quals un temps camináreu segons el corrent d'aquest món, segons 

el princep de la potestat de Paire, de l'esperit que ara obra en els fills de 

la desobediencia, ?entre els quals també tots nosaltres un temps visqué- 

11 a vosaltres, que éreu morts pels vostres delictes i pecats, 

rem segons la cobejanca de la nostra carn, acomplint els volers de la carn 

i dels pensaments, ἱ érem per natura fills d'ira, mateix que els altres; 

4peró Déu, que és ric en misericordia, per la molta amor seva amb qué 

ens estima, δ᾽ essent nosaltres morts a causa dels pecats, ens vivifica 

juntament amb el Crist, de gracia heu estat salvats, Si juntament ens 

ressuscitá i ens féu seure en els cels en Crist Jesús, * per tal de mostrar en 

els segles venidors la sobreixent riquesa de la seva gracia, en la bondat 

envers nosaltres, en Crist Jesús. *Perqué per la gracia heu estat salvats 

per mitjá de la fe, i aixó no ve pas de vosaltres: és do de Déu: *no en 

virtut d'obres, per tal que ningú no s'envaneixi. 1%Car factura d'ell som, 

creats en Crist Jesús per a obres bones, que Déu prepara per endavant 

perqué hi caminem. 

Δ ΘΟ 13, 13: 2, ΟΕ ma, 7. 

En els fills de la desobediencia, o bé de 
la incredulitat, per tal com ἀπειθείας 
admet ambdós significats. 

3. — Els volers de la carn. Vegeu la 
nota a 1 Cor. I, 20. 

Erem per natura fills Pira. Abans de 
la mort del Crist, jueus 1 gentils, trans- 
gressors quasi tots de la llei (mosaica 
o natural) ¡ encara no redimits, eren 
naturalment fills Pira, hebraisme que 
significa dignes de la ira de Déu. 

Sant Agusti 1 Sant Tomás veuen en- 
senyada directament en aquest verset la 
doctrina del pecat original. Amb més 
versemblanca, molts altres exegetes, 
seguint Sant Joan Crisóstom, hi veuen 
expressada directament la igualtat de 
Jueus 1 gentils respecte al pecatia la ira 
divina, i com es troben ara també en 
situació d'igualtat per a poder assolir la 
misericórdia de Déu. L*oposició és en- 
tre natura (inclinada al pecat, efecte del 

9 Col: 6, Sup. 1, 20. 10, Col. 1, 10. 

pecat original) i misericordia de Déu, la 
gracia de l'economia actual. El pecat 
original no hi entra sinó obliquament. 

ς. — De gracia heu estat salvats. Al- 
guns manuscrits grecs porten: Per 
la seva gracia, com llegim en Vg. 
Aquests mots formen com un parén- 
tesi. 

8-9. — La salvació ens és donada 
gratuitament per Déu, en darrer resul- 
tat, perqué ha estat operada per la grá- 
cia, per mitja de la fe, i tant la gracia 
com la fe són gratuites. No és fruit de 
les nostres obres, que sense la grácia, 
O no serien possibles, o no serien me- 
ritóries. Aixi resta exclosa tota vana- 
gloria. Aixó apar més clarament, si 
remarquem que el pronom aixó no es 
refereix a la fe, sinó a la frase adver- 
bial per mitja de la fe, d'on és que la 
justificació per la fe sense les obres 
(v. 9) és completament gratuita. 
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Ἡ Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὕμεϊς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, oí λεγόμενοι 

ἀκροβυστία ὕπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 13ὅτι 

ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας 

τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαϑηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες 

καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 5 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες 

μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 1 Αὐτὸς γάρ ἐστιν 

ἧ εἰρήνη ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φρα- 

γμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ 1 τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν 

δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἷς ἕνα καινὸν 

ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 15 καὶ ἀποκαταλλάξη τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἕνὶ 

σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ’ 

1 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην Úplv τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 

ἐγγύς: 15ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ 

πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, 

ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 39 ἐποικοδομηθέν-- 

τες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου 

αὐτοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, Liv ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει 

εἷς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 23ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἷς κατοικη- 

τήριον τοῦ θεοῦ ἐν τινεύματι. 

12 ) των επαγγελιων τῆς διαθηχῆς ὅ:. 213 || διαθ.] + τ αὐτῶν FGde Vict Ambrosiast || χοσμ..] + 
τουτω FG lat || 13 om. τσου L Vict || tov χριστ.] αὐτου Marcion || τς ev zautw DEGKL lat || 16 ev 
sautw FG al. lat || 17 om. etpnvny 2? KL al. sy || 20 om. xa προῷ. Marcion 4 || axpoy.] + λιθου D* 
EFG lat || ) tno. xp. CDEFGKLP al. Vict sy, om. no. N* 37 || 22 θεου] χριστου B 

11. — Prepuci... circumcisió. Hom 
empra l'abstracte pel concret. Es com 
si digués: «incircumcisos 1 circumci- 
505.» 

12. — Exclosos de la ciutadanta. Mo- 
λιτεία és un mot genéric que pot sig- 
nificar indistintament régim, constitu- 
ció, ciutadania. L'Apóstol contraposa 
la ciutadania i el régim teocrátic d'Is- 
rael a la ciutadania 1 al régim dels 
gentils. 

Forasters. Vg. tradueix menys exac- 
tament: «hostes» enemics. 

13-16. — Déu vol fer un sol poble, el 
seu poble universal, amb jueus i gen- 
tils, separats fins ara. Els jueus, afa- 
vorits amb la Llei que els conferia la 
teocrácia, les aliances divines, les espe- 
rances messiániques, la coneixenga del 

Déu ver, miraven amb menyspreu els 
gentils, privats de tot aixó (v. 12). Per 
a establir la unitat, calia destruir aquest 
mur mitger que els separava fent del 
poble jueu un clos: aixó féu Jesucrist 
en la seva carn, matant la qual, esvaní 
la Llei claferta de manaments i decrets, 
fent així un home nou pertot, que po- 
gués formar un poble universal, 1'Es- 
glésia, on no hi ha privilegis. Així es 
forma el cos mistic de Jesucrist per 
mitjá de la creu, damunt la qual, el 
Senyor mata en ell mateix Penemistat 
entre les dues partions del llinatge dels 
homes. Aquesta explicació aclareix els 
versets seguents. 

14. — Derrocunt el mur mitger. A- 
questa imatge pogué ésser suggerida a 
Sant Pau pel petit mur que en el recinte 

AOS 
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11 Per tant, recordeu-vos que un temps vosaltres, els gentils en la carn, 

els anomenats prepuci per la que és anomenada circumcisió en la carn, 

feta de má; 12que en aquell temps éreu sense Crist, exclosos de la ciuta- 

dania d'Israel i forasters de les aliances de la prometenca, mancats d'espe- 

13 Pero ara, en Crist Jesús, vosaltres, qui 

per temps éreu lluny, haveu estat apropats en la sang del Crist. Car 

ell és la nostra pau, el qui ha fet de dues coses una, derrocant el mur 

ranca i sense Déu en el món. 

mitger de closa, l'enemistat, en la seva carn, esvanint la llei dels mana- 

ments amb decrets, per tal de crear els dos en ell en un sol home 

nou, fent les paus, 161 reconciliar-los tots dos en un cos amb Déu per 

mitjá de la creu, matant en ell Penemistat; 171 havent vingut, anun- 

cia pau a vosaltres, els de lluny, i pau als de prop: “car és per ell que 

els uns ἃ els altres tenim accés al Pare en un Esperit. *”Per tant, ja no 

sou forasters i advenedissos, ans sou conciutadans dels sants i familiars de 

Déu, Wedificats damunt el fonament dels apóstols i profetes, essent 

pedra angular el mateix Crist Jesús, “Len el qual tot Pedifici ben travat 

creix alhora per a ésser un temple sant en el Senyor, en el qual també 

vosaltres sou ensems edificats en esperit per a estatge de Déu. 

11, Rom. n, 26. 
17, Is. Lvn, 19. 
22, IPtr. 1, 5. 

a, Rom. αχ; 4; Hbr: σὲ, 13. 
18, Rom. v, 2; Inf, 115, 12. 

del temple separava l'atri dels gentils 
del dels jueus, en el qual era interdit 
de penetrar sota pena de mort. 

En la seva carn. Aixoó és, per la mort 
que el Fill de Déu fet home safri en el 

. 8560 Cos. 

15. —Per tal de crear els dos. S'en- 
tén: els dos pobles. 

16. — Matant en ell Penemistat. L*ori- 
ginal grec comporta també la versió 
matant en ella, aixó és, en la creu, com 
ho interpreta la majoria dels exegetes, 
comengant per St. Jeroni. 

19. — Els cristians són representats 
formant una sola familia de Déu, per a 
la qual no ha d'haver-hi cap estranger, 
perque és el cos mistic del Crist en qui 
han de renéixer tots els qui havien 
mort en el primer Adam. Aquesta uni- 
versalitat de 1'Església romp el particu- 
larisme de Pantic Israel. 

20. — Expressió clara de l'apostoli- 

13, Is. εν; 19. 15, Col. 11, 14.  16,.Col. r, 20, 22. 
20, Is. xxvi, 16. 21,1 Cor. 1, 16; Inf. m1, 16. 

citat de l'Església. Crist és la pedra 
angular; els apostols i els profetes, els 
fonaments; els fidels, les pedres vivents 
d'aquest edifici. Aquests profetes ¿són 
els del Nou Testament o els de 1'An- 
tic? L'haver-hi un sol article (τῶν) que 
sembla posar apóstols i profetes en la 
mateixa categoria faria pensar que són 
els del Nou. Pero el carisma profétic 
dels primers fidels edificava 1Església, 
peró no la fundava, i d'altra banda, 
Sant Pau era molt afectat a assentar la 
Nova Alianca damunt les bases de l'An- 
tiga 1 a presentar-nos els apóstols com 
a hereus dels profetes. 

Damunt el fonament dels apostols.. 
Dues interpretacions són possibles, com 
“remarca Fillion: Damunt el fonament 
posat pels apostols i damunt el fona- 
ment que consisteix en els apóstols. 
Aquesta interpretació sembla més adient 
al context. 
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3. DE vNO ECCLESIAE SPIRITV 

(C. HL) Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὃ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν, “el γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ 
θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἷς ὑμᾶς, Pt: κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι 
τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, “πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώ- 
σκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 53 ἕτέ- 

ραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκα- 

λύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις Ev πνεύματι, δ εἶναι 

τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 10% ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν 
δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς 

δυνάμεως αὐτοῦ, 8ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἥ χάρις 

αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χρι- 

στοῦ, 9 καὶ φωτίσαι πάντας τίς ñ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἄποκε- 

κρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, iva 

γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ 

τῆς ἐκκλησίας ἥ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 1! κατὰ πρόθεσιν τῶν 

αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 13ἐν ᾧ ἔχομεν 

τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 

HI. 1 om. τσ. N"DFG al. e Vict || εθν.] + πρεσβευὼ DE 10, + χεχαυχημαῖι 71 αἱ. || 3 ἐπε. zara 
arox. yap FG, om. ot: Bde || εγνωρισε EKL al. || 5 om. ἀπποστ. B Ambrosiast || πνευμ.} + aytw DE 

2 al. ||6 emayy.] + αὐτου EFGKL Vict Hil al. || om. tno. DEFGKL al. Viceg Bal || 8 ἐλαχιστω FG 49 || 
αὐτὴ] + του θεου FG ||9 om. παντας N* 4 67 Hil Aug || atwv.] + χαι aro των γενεων FG sy |] 
om. ¿y Marcion N || χτισ.] + δια tnoov χρίιστου EKL al. syh || 10 om. νυν FGd vg sy? 

1. — L'Apcstol reprén el seu raona- 
ment en aquest verset 1 no torna a re- 
prendre” fins al verset 14. 

El lligat de Crist Jesús per vosaltres. 
Sant Pau retreu sovint en les Lletres 
de la captivitat (Eph. IV, 11 VI, 20, 
Col. IV, 3, 18, Philem. I Phil. 1, 7, 
13, 14, 17) el seu captiveri a causa 
d'haver predicat als gentils el misteri 
del Crist, cadenes glorioses per a ell, 
puix que tant havien de tornar en bé de 
les nacions abans deixades a l'ombra. 
Cf. Eph. II, 13. 
2.—La dispensacio de la gracia de 

Déu. Traduim οἰκονομία per dispensa- 
ció, per bé que ací no té un sentit actiu 
d'administració, sinó més aviat passiu 
JV'establiment fix de la gracia ja dispen- 

sada. La gracia no és pas aqui la de la 
conversió, sinó la de l'apostolat, sobre- 
tot entre els gentils, com aclareixen els 
mots segients que m'ha estat donada per 
a vosaltres. 

3. — El misteri. Vg. tradueix «el sa- 
grament». Aquest misteri, del qual 
parla altres vegades 1Apóstol (cf. Col. 
[, 27) no és més que el pla de sal- 
vació que Déu tenia ocult des de se- 
gles, solament insinuat als jueus, pel 
qual tots els homes havien d'ésser sal- 
vats en Jesucrist. Ára, aquest misteri 
secular és declarat palesament a tots els 
pobles. Per aixó identifica aquest mis- 
teri amb el seu evangeli. 

4. — La meva inteligencia. Millor que 
la meva prudencia, com llegim en Vg. 
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3. DE LA UNITAT D'ESPERIT 

(C. IM.) *A causa daixo, jo, Pau, el lligat del Crist Jesús per vosal- 

tres, els gentils, ?posat que heu hagut esment de la dispensació de la 

grácia de Déu, que m'ha estat donada per a vosaltres, *co és, que per 

revelació em fou donat a contéixer el misteri, com ja he escrit suara breu- 

ment; *per on podeu, llegint-ho, conéixer la meva intelligéncia en el 

misteri del Crist, *que en altres edats no fou innovat als fills dels homes, 

com ara ha estat revelat en l'Esperit als sants apóstols seus i profetes : 

6 que les nacions són cohereves i concorpoóries i coparticipants de la pro- 

metenca en Crist Jesús per l'evangeli, “del qual he esdevingut ministre 

segons el do de la gracia de Déu, donada a mi per Poperació de la seva 

virtut, 94 mi, el més infim dels sants, ha estat donada aquesta gracia, 

d'anunciar a les nacions les ininvestigables riqueses del Crist, %i d'iHu- 

minar-les totes sobre quina és la dispensació del misteri escondit des dels 

segles en el Déu creador de totes les coses, per tal que ara es fes co- 

neixedora als principats i a les potestats en els cels, per mitja de l'església, 

la multivária saviesa de Déu; segons el designi etern que acompli en 

Crist Jesús Senyor nostre; *en qui tenim lPardidesa i P'accés amb con- 

fianca mitjancant la fe en ell. 

τ Ὁ. Gal. το 12; Sup, 1,9. 4, Rom, Xvx, 25; Col. 1, 3. 5, 1 Cor. 1, 7 ss.5..Col.' 1, 26. 
BG 285. ἢ amp. E, 19; Col. 1,23, 25. 3, Rom. 1, $; XI, 33; 1 Cor. xv, 9 5.5 Col. 1, 27 S. 
3 Sup. 1, 187 Gol: 1,265, 10, Rom. x1, 335 Sup. 1, 21; Col. 1, 16. 11, Sup. 1, 11; 1 Tim. 1, 9. 

5. — Sants apóstols seus i profetes. Cal (Cf. Rom. IV, 13-20; XV, 8; Gal. III, 
referir l'adjectiu sants als dos substan- 14-20, Eph. 1, 13, etc.). 
tius que segueixen. Hom no endevina Amb quí són cohereves? Les prepo- 
per qué Baur i Renan es recolzen en el  sicions de qué es componen aquests tres 
dit adjectiu per deduir que la present  mots fan referencia als jueus. 
lletra correspon a una data molt 9. — En el Déu creador. Hom lle- 
posterior a 1'assenyalada comuna-  geix en alguns manuscrits grecs: “En 
ment. el Déu creador per Jesucrist?. Es tracta 

6. — Cobhereves i concorpóries i copar-  evidentment d'una glossa. 
ticipants. Efecte de la comunicació del 10. —Per tal que ara... Els inter- 
misteri als gentils, les nacions tenen  prets, en general, refereixen aquesta 
amb Israel la mateixa heréncia de la  conjuntiva als mots misteri escondit del 
gloria eterna i formen part del cos miís-  verset anterior. Alguns, peró, com 
tic del Crist. S'ha acabat tot privilegi Meyer i Bayle, són de parer que cal 
del poble fins aleshores escollit. La  referir-la al verb 1Huminar del dit verset. 
prometenga és la feta per Déu bon nom- Áls principats i a les potestats en els 
bre de vegades al poble jueu d'enviar εἰ cels. El misteri havia estat ocultat fins 
Messias, ara ja complerta i comunica-  aleshores ádhuc a les jerarquies angé- 
da, segons era predit, a tots els pobles.  liques. 



A 
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18 Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις 

ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 14 Τούτου χάριν κάμτιτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν 

πατέρα, 1 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 

6 va δῷ ὑμῖν kata τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι 

διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ sic τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 1 κατοικῆσαι τὸν 

Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπη ἐρριζωμένοι 

καὶ τεθεμελιωμένοι, 1ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς 

ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, γνῶναί τε τὴν 

ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε sic 

TAV τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑὕπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα 

ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 5: αὐτῷ ἣ δόξα 

ἐν τῇ ἐκκλησία καὶ ἐν Χριστῷ ᾿ησοῦ εἷς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος 
rm -». > 

τῶν αἰώνων᾽ ἀμήν. 

13 ἐχχάχειν CEFGKIP al. || 14 πατερα) + του χυριου ἡμῶν τησου χριστου DEFGKL al. lat sy 
[18 ) uy. x. Bab. BCDEFG al. lat || 19 πληρωθὴ παν B 17 al. || του θεου] εἰς vas 17 || 20 om. 
ὑπερ DEFG || 21 ) ev χρ. mo. χαι τὴ εὐαχλ. DYFGe Vict Ambrosiast 

13. — Les quals són gloria vostra. Li- 15. — Tota familia. El mot grec 
teralment: «la qual és gloria vostra». 
Aixi tradueix la Vg. calcant el text grec, 
on el pronom relatiu és emprat en sin- 
gular en lloc de plural, per atracció. 

14. — Davant el Pare. «Davant el 
Pare de Nostre Senyor Jesucrist», lle- 
gim en moltes edicions i manuscrits. 
Tanmateix, aqueixa addició manca en 
els tres manuscrits més importants, 1 
ja St. Jeroni l'havia rebutjada com a 
inadmissible. 

πατριά significa raca o tribu eixida d'un 
mateix pare, i per extensió, nació o fa- 
milia en el sentit més ample possible. 
L'Apostol parla de Déu com autor de 
la grácia, peró cull Plocasió per a enun- 
ciar 1'amplitud universal de la: seva pa- 
ternitat que s'estén a tot alló que en el 
cel (jerarquies angéliques, que si reben 
de Déu noms diferents, és perqué te- 
nen diversitat de categories, de rela- 
cions, i de funcions) i en la terra 
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13 Per aixó suplico que no us descoratgeu en les meves tribulacions per 

vosaltres, les quals són gloria vostra. A causa d'aixo, flecto els genolls 

davant el Pare, 15 del qual pren nom tota familia en el cel i en la terra, 

16 per tal que us atorgui, segons la riquesa de la seva gloria, que sigueu 

amb virtut fortificats, mitjancant el seu Esperit, en l'home interior, Wi el 

Crist sojorni per la fe en els vostres cors, per tal que, arrelats i fonáamen- 

tats en la caritat, *pugueu comprendre amb tots els sants quina és l'am- 

plária i la llargária, i la pregonesa i Paltura, *%i conéixer la caritat del 

Crist que sobrepuja el coneixement, per tal que sigueu plens segons tota 

la plenitud de Déu. 

201 a aquell qui sobre tota cosa pot fer amb gran sobrepuig més del que 

demanem o entenem, segons la virtut que obra en nosaltres, 214 ell la 

gloria en l'església i en Crist Jesús per totes les generacions del segle dels 

segles. Amén. 

12, Rom. v, 2; vir, 15; Sup. 11, 18; 1Ptr. nr, 18. 13, Gal. vi, 9. 14, Act.xx. 36. 16, 11 Cor. 1v, τό; 
Sup. 11, 75 Col. 1, 11. 17, lo. xrv, 23. 19, Sup. 1, 23. 20s., Rom. xvi, 25 ss, 

(races, nacions, tribus, families) es pot 
anomenar families. La versió paterni- 
tas de Vg. no és exacta. 

18. — Quina es Pamplaria. St. Agus- 
ti fou de parer que 1'Apostol feia aqui 
aHusió a les dimensions de la creu da- 
munt la qual havia mort Jesucrist. Sant 
Tomas i la majoria dels exegetes no ho 
creuen alxi. Més aviat cal veure-hi una 
aHusió a l'amor de Jesucrist. 

19. — Per tal que sigueu plens segons 
tota la plenitud de Déu. Dues interpreta- 
cions gramaticalment possibles: la ple- 
nitud de la divinitat (genitiu d'aposició) 
o la plenitud que davalla de Déu, o que 
pertany a Déu (genitiu de causa o ge- 
nitiu possessiu). Exegéticament, cal 
adoptar la segona, car aci es tracta de 
la plenitud de les grácies 1 dons espiri- 
tuals de qué Déu és autor. 



PARS ALTERA 

DESCRIPTIO ECCLESIAE PRACTICA 

(IV, 1 - VI, 9) 

I. IN GENERE 

(IV, 1-V, 20) 

I. 'VNITAS SPIRITVS SERVETVR 

(C. IV.) 
πατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, ?uera πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὃ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περι- 

πραὕτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, ὅσπου- 

δάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 

εἰρήνης" 
τῆς κλήσεως ὑμῶν' 

t£v σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι 

θεῖς θεὸς 

““Evi 

dz ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἣ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 

ὃ διὸ λέγει’ 

ΙΝ. 4om. xau 29 Β 19 al. Ambrosiast vg sy? [{[6 om. va 19 38. 47 αἱ. sy? || βπ.} + ἡμῖν DEFGKL lat sy 

9 εἷς κύριος, μία πίστις, Ev βάπτισμα’ 

καὶ πατὴρ πάντων, ὃ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ¿v πᾶσιν. 

Ι. — Pel Senyor. Alguns intérprets 
refereixen aquests mots al verb exhorto; 
sembla, pero, preferible de referir-les 
a empresonal. 

3-6. — Sant Pau exhorta a complir 
el deure moral de la unió entre els fi- 
dels, fundant-se en el dogma de la uni- 
tat de l'Església. Aquesta unitat té set 
elements: tres d'interns, tres d'externs i 
un de transcendent. Els tres interns 
són: el principi material (un cos), el 

principi formal (un Esperit) i la causa 
final (una mateixa esperanca de la feli- 
citat eterna dels elets per a gloria de 
Déu i del seu Crist). Els tres externs: 
Pautoritat que la governa (un sol Se- 
nyor), la regla exterior de vida (una 
fe), la causa eficient d'aquesta fe (un 
sol baptisme). L'element transcendent 
és el Déu únic, Pare de tots els homes, 
sota el qual tots els homes han de for- 
mar una mateixa familia. El pronom 



SEGUNA: PART 

DESCRIPCIÓ PRÁCTICA DE L'ESGLÉSIA 

(W,1-=VL.9;) 

LE MEN+GENERAL 

(WT =V/:20) 

1. DE SERVAR LA UNITAT D'ESPERIT 

(C. IV.) *+Us exhorto, doncs, jo, l'empresonat pel Senyor, a compor- 

tar-vos d'una manera digna de la vocació amb qué heu estat cridats, 

2amb tota humilitat i mansuetud, amb paciencia suportant-vos mútua- 

ment amb caritat, *amatents a conservar la unitat de lesperit en el vincle 

de la pau. *Un cosi un esperit, tal com heu estat també cridats en una 

esperanca de la vostra vocació, ὅπη Senyor, una fe, un baptisme, Sun 

Déu i Pare de tots, el qual és sobre tots i obra per mitja de tots i és en 

tots. 

la mesura del do del Crist. 

Y 67 1590. Γ᾿ Tim. $. 
8, PS. EXVIE, 19. 

numeral (no article indeterminat) un, 
repetit sis vegades en aquests versets, 
ha d'ésser fortament accentuat. 

6. — Un Déu. Remarquem la grada- 
ció: una església (v. 4), un Crist (v. 5), 
un Déu (v. 6). 

1 obra per mitja de tots. Aquest tots 
és traduit per Vg. en terminació neu- 
tra: omnia, malgrat que el masculií sigui 
més adient al sentit. Efectivament, es 

“Peró a cadascun de nosaltres ha estat donada la grácia segons 

8 Per aixó diu: 
1 1,Cor. vir, 205 Sup. nr, 15. Phil. 1, 275 ΘΙ ας 10. 

6, Mch. 11, 10. 
ANCONS ROMS απ τ0 5 5; COD 
Y Ron χε 35 σ᾽ χὴν τὰς; ἘΠ Cor. x, 13. 

refereix, com els altres dos del mateix 
verset, als cristians. 

En tots. «En tots nosaltres», llegim 
en alguns manuscrits; i en altres, «en 
tots vosaltres». Ambdues lligcons man- 
quen de fonament sólid. 

8. — Per aixo díu. S'entén: Déu o 
PEscriptura. Sant Pau fa un manlleu 
al salm LXVII, 19, citant-lo, pero lliu- 
rement. 



114 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥῪΣ - IV, 9-18 

«ἀναβὰς sic ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, 

καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. » 

9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν el μὴ ὅτι καὶ κατέβη [πρῶτον] εἰς τὰ κατώτερα 

μέρη τῆς γῆς; 19δ καταβὰς αὐτός ἔστιν καὶ ὃ ἀναβὰς ὕπεράνω πάντων 

τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 1: καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν 

ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας 

καὶ διδασκάλους, 13 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακο- 

νίας, sic οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, :ὅ μέχρι καταντήσωμεν 

οἵ πάντες εἷς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ 

τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 

Χριστοῦ, 1ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι 

παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβεία τῶν ἀνθρώπων, ἐν πα- 

νουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδίαν τῆς πλάνης, 15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη 

αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἣ κεφαλή, Χριστός, 16ἐξ, οὗ 

TÁV τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς 

τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν Ev μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν 

αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἷς οἰκοδομὴν ξἕἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 

2. SANCTITAS VITAE ELVCEAT 

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν 

καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ Ev ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 ἐσκοτω- 

μένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν 

8 om. χαὶ N*AD*FG al. lat || εν ανθρ. FerG Hil || 9 om. πρωτον N*AC*DEFG al. vet. lat || om. με-- 
pa D*EFG vet lat sy? || 10 om. Tavtwv P 113 || 11 om. τοὺς δε ευαγγ. K || 15 om. τοῦ vLOV FErG Lucif 
{14 fn.] + τον διαβολον A || 15 o χριστ. DEFGKLP al. || 16 om. ey pero Καὶ 3 || μέλους AC 14 
vg sy? || 17 τα] + horra EKLP al. sy 

S'endugué captiva la captivitat. Lite- 
ralment, i atenent sobretot l'hebreu, 
hauriem de dir: Captivares la captivi- 
tat. Hom pren Pabstracte pel concret. 

9. — De primer... a les parts. L'ad- 
verbi de primer i el substantiu parts 
manquen en els principals manuscrits 
de original. Molts crítics contempora- 
nis els consideren com una addició pos- 
terior. 

Les parts inferiors de la terra són els 
llims, segons molts exegetes, entre ells 
St. Jeroni i St. Crisóstom, o la mateixa 
terra, segons opinió d'Estjus, Fillion i 
molts moderns. 

12. — Aquest v. depén lógicament 
de 111: posa els uns apostols, els altres 
profetes... per al perfeccionament dels 
sants. Alguns intérprets fan dependre 
directament els tres per a d'aquest v. 
del posa de 't1. Prefeririem subordi- 
nar-los entre ells, donant el segúent 
sentit: posa els apostols, profetes, etc. per 
tal de perfeccionar els sants (els fidels) a 
fi que aquests acompleixin bé Pobra del mi- 
nisteri 1 així sigut edificat el cos del Crist. 

13. — Ens cal edificar el cos de Crist 
fins a formar l'home perfecte, co és el 
Crist místic tan perfecte en virtuti en 
gloria en els membres com en el cap, 
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«Pujant endalt s*endugué captiva la captivitat, 

i dona dons als homes. » 

9 Ara, alló de «puja» ¿qué significa, sinó que [de primer] havia baixat 

a les parts inferiors de la terra? *%El qui baixa, ell €s també el qui puja 

per damunt de tots els cels, per omplir-ho tot. 

uns certament apóstols, els altres profetes, els altres evangelistes, els 

1 [ ell mateix posá els 

altres pastors i doctors, **per al perfeccionament dels sants, per a l'obra 

del ministeri, per a Pedificació del cos de Crist, fins que tots junts arri- 

barem a la unitat de la fe i del coneixement acomplit del Fill de Déu, a 

lVhome perfecte, a la mesura de l'edat de la plenitud del Crist, *%perqué 

ja no siguem infants brandejats per l'oratge i enduts per tot vent de doc- 

trina, per la falsia dels homes, per Pastúcia a encaminar envers Perror; 

15 ans acomplint la veritat en caritat, creixem en tota cosa en aquell que 

és el cap, el Crist, **pel qual tot el cos ben ajustat i lligat ensems, per 

tota juntura amb proveiment, segons una operació a la mesura de cadas- 

cuna de les parts, produeix la creixenca del cos per a la seva edificació en 

caritat. 

2. (CAL QUE BRILLI LA SANTEDAT DE VIDA 

17 Aixóo, doncs, dic i testifico en el Senyor: que ja no camineu aixi 

com caminen els gentils en la vanitat de llur albir, *%estant entenebrits en 

llur enteniment, estranys a la vida de Déu, per la ignorancia que hi ha 

11, I Cor. xn, 28. 15, Sup. 1, 22; Inf. V, 23; Col. 1, 18. 16, Col. 1, 19. 17, Rom. 1, 21. 18, Col. 1, 21. 

ideal inassolible, peró al qual ens po- 
dem atansar indefinidament. 1 encara, 
la mesura que assenyala 1'Apoóstol és 
Pedat madura de la plenitud del Crist, és 
a dir la persona del Crist glorificat, 
edat perfecta i acomplida que exclou 
tota creixenca. Aquesta unitat de fe 1 
de coneixement sobrenatural i de con- 
segúent creixenca en el Crist és la fina- 
litat intentada per Déu en donar els ca- 
rismes d'ensenyament de que s'ha fet 
esment al v. 11. 

14. — Brandejats per Poratge. Imatge 
molt própia per a designar les influen- 
cies pernicioses de les males doctrines. 

La falsia dels homes, Pastúcia... Al- 
lusions als maneigs enganyosos dels 
¡iHuminats que cuidaven pervertir els fi- 
dels colossencs. 

15. — Acomplint la veritat en caritat. 
Creient i posant en obra la veritat en- 
senyada per la fe, amb esperit de cari- 
tat. El verb grec ἀληθεύειν no vol dir 
solament dir la veritat, sinó practicar-la, 
cultivar-la, amar-la. Segons la pun- 
tuació del text grec, la frase adverbial 
en caritat hauria de referir-se al verb 
crelxem. 

16. — Per tota juntura amb provei- 
ment. Áquestes paraules tant poden 
referir-se a les anteriors i significar que 
el cos esdevé ajustat i lligat per tota 
Juntura amb proveiment, com a les se- 
gúents, com essent les juntures i el 
proveiment dels membres una condició 
de creixenca. Per al sentit general d'a- 
quest verset, vegeu la nota a Col. II, 
19, que diu essencialment el mateix. 
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ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, 19 οἵ-- 

τινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγεία sig ἐργασίαν ἄκα- 

θαρσίας πάσης ἐν πλεονεξία. *óupeic δὲ οὖχ οὕτως ἐμάθετε τὸν 

Χριστόν, 51 εἴ ye αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν 

ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 23 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν 

τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς 

ἀπάτης, 38 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν kai ἐνδύσα- 

σθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 

δσιότητι τῆς ἀληθείας. 

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ 

πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 56 « ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἅμαρτά- 

vete» ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν, 51 μηδὲ δίδοτε 

τότιον τῷ διαβόλῳ. 286 κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω 

ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχη μεταδιδόναι τῷ 

χρείαν ἔχοντι. ϑπᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἔκπο- 

ρευέσθω, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν 

τοῖς ἀκούουσιν. kal μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν 

ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 5: πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς 

καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακία. 

ϑἡγίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς 

καθὼς καὶ ὃ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. 

(C. V.) Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 3 καὶ 

περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ παρέ- 

δωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἣμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἷς ὀσμὴν 

εὐωδίας. ὃ Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὄὀνομαζέ- 

19 ἀπηλπιχοτες DE(FG) lat sy? || χαι πλεονεξιας DEFG Vict Ambrosiast || 22 τὴν ἐπιθυμιαν DE 
Tert Lucif Vict || 23 avaveovabe 10. 14. 31 al. lat sy|| 24 ενδυσασθε NB'K 4. 10. 14. 31 al. lat sy || 
χαι ἀλήθεια D'FerG Cypr Lucif Hil Ambr || 25 ἐχαστ. αληθ. προς τον πλησ. N* || 29 χρειας] πισ- 
τεως D*E*FG 46 Tert Cypr Vict Ambrosiast |] 30 του Beov 2. 49 || 32 δὲ] ouv D*F8rG, om. B 32 al. || eyap 
μιν BDeEsKL am fuld sy || 2 γαπ. nuac DEFGKL al. lat sy 

19. — Els quals, embalbits. Vg. tra- 
dueix desesperats, seguint la lligó ἀπηλ- « 
πικότες d'alguns manuscrits rars; sem- 
bla, pero, preferible la lligó ἀπηλγηκότες 
admesa per la majoria dels intérprets. 

22. — Vegeu la nota a Col. II, 9. 
26. — Atreu-vos... Manlleu fet al 

Salm TV, 5 segons la versió dels LXX. 
28. — El furtador. L”original empra 

el participi present de furtar; Vg. sua- 
vitza el concepte traduint en pretérit: 
«el qui furtava». 

29. — Si cap n'hi ha de bona. Aquesta 
proposició eHíptica equival a dir: Si cap 
paraula bona surt de la vostra boca, feu 
de manera que serveixi pera P'edificació. 

30. — En el qual heu estat segellats per 
al dia de la redempcio. El segell, que 
ens ha fet propietat de 1'Esperit Sant en 
cos ¡en ánima, és el sant baptisme, el 
qual ens dóna també les penyores de 
PEsperit (11 Cor. I, 22; V, 5). El dia 
de la redempció és el de la resurrecció, 
en que PEsperit Sant ens reclamará 
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en ells, a causa de lenduriment de llur cor, 19 615. quals, embalbits, es 

lliuraren ells mateixos a la llicéncia, per tal de cometre amb aviditat tota 

mena d'impuresa. *%Peró vosaltres no és pas aixi com heu aprés el 

Crist, * posat que l'heu sentit i respecte a ell heu estat ensenyats, com 

aixi és la veritat en Jesús, *%%a despullar-vos, pertocant a la vostra 

primera conducta, de l'home vell, el qui es corromp seguint les passions 

enganyoses, ius renoveu segons l'esperit de la vostra pensa, i us reves- 

tiu de l'home nou, el creat segons Déu en justicia i santedat de la veritat. 

25 Per tant, abandonant la mentida, digueu veritat cadascú amb el seu 

proisme, car som membres els uns dels altres. 6«Ajreu-vos, peró no 

pequeu» ; el sol no es pongui sobre el vostre airament, * ni doneu lloc al 

diable. 

seves mans el que és bo, per tenir qué donar al qui passi fretura. 

28 El furtador ja no furti, ans encara treballi guanyant amb les 
29 Cap 

paraula impúdica no surti de la vostra boca, ans només si cap n'hi ha de 

bona per a Pedificació dels qui en són freturosos, talment que reporti be- 

301 no contristeu l'Esperit Sant de Déu, en el 

51 Tota amargor i en- 

nefici als qui la senten. 

qual heu estat segellats per al dia de la redempcio. 

felloniment i cólera i cridória i ultratge sigui tret de vosaltres, juntament 

amb tota malicia. 2 Ans sigueu suaus els uns amb els altres, de bones 

entranyes, perdonant-vos mutualment, aixi com Déu us perdona a vosal- 

tres en el Crist. 

(ἃ. ν. 
camineu en amor, aixi com el Crist ens ama a nosaltres i es lliurá ell ma- 

lSigueu, doncs, imitadors de Déu, com a fills carissims, 2] 

teix per nosaltres oblació i victima a Déu en olor de suavitat. Fornica- 

ció i tota impuresa o cobejanca no sigui ni esmentada entre vosaltres, com 

22, Col. 111, 8. 23, Rom. vr, 4. 
27, lac. 1v, 7. 30, Sup. 1, 13. 
11,137 Gab. 1 205 Llo.1v, 21. 

2 Col; τὰν 12. 
31, Col. 111, 8. 

3, Col. 111, 5. 

25, Zach. vir, 16; 1 Ptr. 11, 1. 
32, Col. 111, 12 S. 

26, Ps. 1v, $. 
2, EX, σαῖς; 18: lo. Xu, 34; 

com a seus i venjará els ultratges de la 
mort en el nostre cos. Es dit de la re- 
dempció, perque será el dia de Pallibe- 
rament complet, del triomf definitiu de 
la vida sobre la mort, consumació de la 
redempció de l'home. Aquest lloc 1 
Rom. VIII, 23 són els dos únics on 
redempció té un sentit escatológic. 

32. — Perdona a vosaltres. Molts ma- 
nuscrits grecs porten nosaltres en lloc 
de vosaltres. 
2.— En olor de suavitat. Aquesta 

expressió, que es repeteix en la Lletra 
als Filipencs, és un manlleu al Pentateuc 

(Lv. L, 9, 13, 17) on es parla del sacri- 
fici que s'enlaira envers Jahvé com un 
perfum plaent. 

“ Tot el verset és una aHusió al Salm 
XXXIX, 7: Víctima ni oblació no volgue- 
res, pero em conformares un cos: holocaust 
pel pecat no demanares. Probablement, 
Sant Pau designa per victima VPoblació 
sangonent del Calvarii per oblacio Vofre- 
na espontánia que el Crist fa d'ell mateix 
al Pare. Les dues nocions de sacerdot 
1 de victima es troben, doncs, reunides 
aci en la persona de Jesús. 

3. — Cobejanga. Vg. tradueix πλεο- 
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σθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, *kal αἰσχρότης καὶ uopodoyla ἢ 

εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. ὅτοῦτο γὰρ ἴστε 

γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, $ ἐστιν εἴδω- 

λολάτρης, οὖκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ. 

$ Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις: διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἣ ὀργὴ 

τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. “un οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι 

αὐτῶν: 8ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ: ὡς τέκνα φωτὸς 

περιπατεῖτε, 5δὃ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δι- 

καιοσύνῃ καὶ ἀληθεία, 19 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ, 

1 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον 

δὲ καὶ ἐλέγχετε, 15 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὕπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν 

καὶ λέγειν: 15τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ÚTO τοῦ φωτὸς φανεροῦται" 

πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἔστιν. [διὸ λέγει" 

37 c 1, 

«ἔγειρε, ὃ καθεύδων, 

καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, 

καὶ ἐπιφαύσει σοι ὃ Χριστός.» 

€ 15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὧς ἄσοφοι 196 ἀλλ’ ὡς 

σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἷ ἡμέραι πονηραί εἶσιν. 17 διὰ 

τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ 

μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 

Ιϑλαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾧδαῖς πνευματικαῖς, 

4 xa 19] ἡ AD*FG al. lat || καὶ 29] y N*AD*FGP al. lat sy || 5 0] os ADEKLP αἱ. .}}}} 9 φωτος] 
πνευματος ΚΙ, al. sy? || το xup.] θεω D*FG lat || 14 εἐπιψαυσεις του χριστου D*e Vict Ambrosiast || 
17 θελ.] φρονημα N* [| xup.] θεου 4 14 al.de [| 19 ev Ψαλμοις BP al. de Vict Ambrosiast vg || 
TVEvp.] + ev χαριτι 4, om. Bde 

ve£ía per auaritia, sentit dificil de jus- 
tificar, tant per raó del paraHelisme 
amb els dos vicis anteriors, ben palesat 
pel verb en singular i per la conjunció 
ἢ (o), com perqué no es veu la raó de 
no haver d'ésser anomenada. Es trac- 
taria, doncs, de la concupiscéncia car- 
nal. Traduim, tanmateix, cobejanga, 
susceptible de tots dos sentits. Vegeu 
εἶν. 5 d'aquest mateix capitol, i Col. 
ΠῚ, s. 

5. — Que és ésser idolatra, o adora- 
dor dels idols, com hom llegeix en els 
millors manuscrits. 

El regne de Déu té en aquest verset 
un sentit escatológic. 

9. — El fruit de la llum. Alguns 

textos grecs porten: «El fruit de l'espe- 
rit»; els critics reconeixen, peró, com a 
veritable la lligó de la Vg. Cal consi- 
derar aquest verset com un parénte- 
si. 

15. — Mireu, doncs, amatentment com 
us comporteu. La Vg., llegint πῶς 
ἀκριβῶς en lloc ἀ᾽ ἀκριβῶς πῶς, tra- 
dueix uidete quomodo caute ambuletis: 
mireu de comportar-vos precavuda- 
ment. 

16. — Aprofitant tota avinentesa. Vg. 
tradueix redimentes tempus. El sentit és : 
collint totes les ocasions de fer el bé 1 
adquirir mérits, com fan els comerciants 
respecte a les riqueses. Aixi ho acon- 
sella l'abundáncia de temptacions i de 
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escau a sants, *ni turpitud, ni vana parleria, ni truaneria, que són coses 

desdients, sinó més aviat acció de grácies. ὅ Car sigueu sabedors d'aixó : 

que cap fornicari, ni impur, ni avar, que és ésser idólatra, no té heréncia 

en el regne del Cristi de Déu. *Ningú no us enganyi amb paraules va- 

nes, car per aquestes coses ve la ira de Déu sobre els fills de la increduli- 

tat. “No esdevingueu, doncs, comparticipants d'ells: $car altre temps 

fóreu tenebra, peró ara llum en el Senyor: camineu com a fills de la llum. 

9 Car el fruit de la llum consisteix en tota bondat i justicia 1 veritat: 

10 examinant qué és plaent al Senyor, 11 no prengueu part en les obres 

infructuoses de la tenebra, més aviat encara impugneu-les. 12%Perque les 

coses que ells fan d'amagat, és vergonyós fins de dir-les, 15 ρεγὸ totes 

les coses reprotxades es manifesten per la llum, car tot el que és manifest 

és llum. Per aixo diu: 

«Desperta't, el dorment, 

i aixeca't d'entre els morts, 

i ViMduminara el Crist.» 

15 Mireu, doncs, amatentment com us comporteu, no pas com a insensats, 

16 sinó com a persones de seny, aprofitant tota avinentesa, perque els dies 

són dolents. 1 Per αἰχὸ, no esdevingueu desentenimentats, ans enteneu la 

voluntat del Senyor. 7081 no us embriagueu de vi, en el qual hi ha la dis- 

bauxa, ans ompliu-vos d'esperit, **parlant-vos vosaltres mateixos amb salms 

> GOL: VE 95,3 Gal. Y, 21: 
8, I Thes. yv, 5. 
1 Thes. ἐν, 3. 

6, Mt. xxiIv, 4; 
9, Gal. v, 22. 

18) Pr. xx1L, 31. 

perills que omplen els nostres dies ¡ens 
exposen al risc de perdre'ns. 

12. — Les coses que ells fan 'amagat. 
Segons alguns, Sant Pau aludeix els 
excessos a qué els gentils es lliuraven 
en llurs festes nocturnes, anomenades 
misteris, O tal vegada, als excessos, 
també nocturns, dels gnoóstics i dels dei- 
xebles de Simó Mague. D'altres creuen 
que l'Apoóstol no fa més que continuar 
la seva alegoria de la llum i les tene- 
bres. 

14. — Probablement, una oració en 
ús entre els cristians del primer temps, 
puix que no es troba en cap llibre co- 
negut. 

La idea principal sembla treta del 
passatge d'Is. LX, τ completat amb 

15 - NOU TESTAMENT. XIV 

Mc. χπὶ, $; 
10, Rom. xx, 2. 
19857, Col. τὰ 16 s: 

Lc, xxx, 185 Gol mE, ὅς ΤΕ ΒΕ ΕΒ: 1,3. 
14, 5:1x, τς 15. ¡Gol.10, 5. 11, Rom. XL 25 

manlleus fets al mateix Profeta, IX, 2 1 
IAN Dz, 

18. —Í no us embriagueu de vi. 
L'embriaguesa era entre els pagans un 
vici no menys comú que el de la lu- 
xúria. 

Ompliu-vos d'esperit. Ompliu-vos de 
PEsperit Sant, diu Vg., amplificant amb 
molt d'encert el text original. 

19. — Amb salms i himnes i cantics. 
El salm, etimológicament, era un cant 
acompanyat d'instruments de corda; 
l'himne, un cant de lloanca adrecat als 
déus o als herois; el cántic o oda, un 
poema líric. Aquest passatge ens indi- 
ca que en lPesglésia primitiva el cant 
era ja un dels principals elements del 
culte. 
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ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ, Y εὐχαριστοῦντες 

τιάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ 

θεῷ καὶ πατρί. 

TAN SPECIES 

(V, 21 - VI, 9) 

1. (OFFICIA CONIVGVM 

“1 “,αποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 

22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτασσέσθωσαν ὡς τῷ κυρίῳ, 

ϑὅτι ἀνήρ ἔστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὃ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς 

ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 2:ἀλλ᾽ ὡς ἣ ἐκκλησία ὑὕποτάσ- 

σεται τῷ Χριστῶ, οὕτως καὶ ai γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 

2501 ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς 

ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, va αὐτὴν 

ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, iva παραστήσῃ 

αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι 
" e 

. τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἦ ἁγία καὶ ἄμωμος. “8 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] 

οἵ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὃ ἀγα- 

TÓV τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾶ ϑ οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ 

σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς 

τὴν ἐκκλησίαν, 90871. μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. 51 «ἀντὶ τούτου 

καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται 

19 om. εν N*B||21 χριστον τιησου DE 35, τησ. χρ. ἘξτΟ || 22 om. υὑποτασσ. Β Hiercodd || 23 χαι 
autos εστι KLP al. sy |] 24 om. ὡς B|| 28 om. χαι NKL al. sy? || 30 fin.] - EX τῆς TAPYOS αὐτου XUL 
EX τῶν οστεων avtou DEFGLP al. las sy || 31 om. χαι προσλ.---υν. αὐτου Orig (cf. ad Marc. 10,7) 

21. — En temor de Crist. Sant Cri- de la unió de Crist 1 l'Església. En 
sóstom i les edicions elzevirianes por- 
ten Déu en lloc de Crist. Els criítics 1 
exegetes moderns accepten, peró, com 
a millor la lligó que tradueix la Vg. 

22-28. — Deures dels casats. Els 
del marit es redueixen a l'amor, en el 
qual són compresos tots. Els de la 
muller, a la submissió inspirada en un 
motiu sobrenatural: com al Senyor. 
Aquests deures són elevats pel simbo- 
lisme sublim, que Sant Pau promulga, 

aquest model són inclosos tots els deu- 
res del matrimoni i totes les altíssimes ' 
propietats d'aquest sagrament: unitat, 
santedat, indissolubilitat, fecunditat, fi- 
delitat fins a la mort. 

23. — Salvador del cos. Segons la 
lligó de Vg., «salvador del seu cos». El 
pronom seu, peró, no es llegeix en el 
grec, ni en els antics manuscrits llatins. 

25. — Es més recalcat el carácter 
d'espontaneitat del sacrifici que féu Je- 
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i himnes i cántics espirituals, cantant i salmejant en el vostre cor al 

Senyor, * donant grácies tostemps per totes les coses, en nom del Senyor 

nostre Jesucrist, al Déu 1 Pare. 

ΤΕ. ἘΝ PARTICULAR 

5 21 - VI 9) 

1. DEURES DELS CONJUGES 

21 Sotmetent-vos els uns als altres en temor de Crist. 

22 Les dones siguin sotmeses a llurs marits, com al Senyor, *4perque el 

marit és cap de la dona, com també el Crist és cap de l'Església, ell, 

salvador del cos. **Doncs aixi com 1Església esta sotmesa al Crist, aixi 

també en tot les dones a llurs marits. 

25 Els marits, ameu les vostres mullers, així com el Crist ama 1'Església 

¡ es va lliurar per ella, *% per tal de santificar-la purificant-la pel lavatge de 

Paigua amb la paraula, 237 per tal de presentar-se ell a si mateix 1Església 

gloriosa, no tenint taca O arruga, ni res de semblant, ans perque sigui 

santa i sense mácula. 25 Αἰχί [també] els marits han d'amar les própies 

mullers, com llurs propis cossos. Qui ama la seva muller, ell mateix 

sama: car mai ningú no ha odiat la seva carn, ans lalimenta i Pabriga, 

com també el Crist a l'Església, 3% perque membres som del seu cos. 

31 «Per aixo deixará l'home el pare i la mare, i s'adherirá a la seva dona, 

GAIA τόν COTE 18: ΓΡῚΣ, τα, Tr. 
TICO AG Color; 22 

sucrist d'ell mateix, el motiu del qual 
fou amor a PEsglésia. 

26. — Jesucrist es lliurá a la mort 
per tal de fer-se una Església digna 
4611. Aquesta és la finalitat remota 
expressada en el v. 27. La finalitat 
proxima, mitjá per a aquella, és la pu- 
rificació de cadascun dels membres pel 
baptisme, que rep tota la seva eficacia 
de la mort redemptora. Les darreres 
paraules (ἐν ῥήματι: amb la paraula) 
indiquen l'altre element del ritu purifi- 
cador, la fórmula, car l'aigua baptismal 
tota sola no tindria el poder de purifi- 

23, I' Cor. ΧΙ 3: Sup.1, 22. 
31, GA. 155243 Mt. χιχ; τ; Me. x, ἢ; 1 Cor. vr, 16. 

25, Col. mm, 19; 1Ptr. 11, 7. 

car Pánima. Cal afegir-hi la paraula. 
Amb la paraula. «Amb la paraula 

de vida», diu Vg. El mot «uitae» és 
també una addició relativament mo- 
derna, potser per a expressar més bé el 
sagrament del baptisme. 

30. — Vg. afegeix: «De la seva cam 
1 dels seus Ossos», mots que manquen 
en els dos principals manuscrits grecs 
¡ que els critics són gairebé unánimes a 
rebutjar. 

31. — Deixara Phome... Cita del cé- 
lebre passatge del Gn. 11, 24, segons la 
versió dels LXX. 
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πιρρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται oi δύο εἰς σάρκα μίαν.» 3215 

μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἷς Χριστὸν καὶ sig τὴν ἐκ- 

κλησίαν. ᾿Ῥ΄ πλὴν καὶ ὑμεῖς οἵ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑἕαυτοῦ γυναῖκα 

οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἣ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

2. ΟἘΕΙΟΙΑ FILIORVM ET PARENTVM 

(E: VI.) 1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν Ev kuplo: τοῦτο 

γάρ ἔστιν δίκαιον. 3 «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, » ἥτις ἐστὶν 
> λ 1 > > AL 3 « mm £ 1 2 ΄ ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελία, ὅ «ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος 

ἐπὶ τῆς γῆς.» Καὶ οἵ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ 
2 £ > A 3 

ἐκτρέφετε αὐτὰ Ev παιδεία καὶ νουθεσία κυρίου. 

3. OFFICIA SERVORVM ET DOMINORVM 

50í δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ 

τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ, ὃ μὴ κατ᾽ ὀφθαλ- 

μοδουλείαν ὥς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ὥς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ 

θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς, ἵμετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὥς τῷ κυρίῳ 

καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο 

κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 5 ΚΚαὶ οἵ κύριοι, τὰ 

αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν 

καὶ ὑμῶν ὃ κύριός ἔστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστιν 
a 

παρ᾽ αὐτῷ. 

VI. 1 om. ev χυρ. BD*FGe Cypr || 2 om. eotiv Β 46|| 5 χριστ.] xupiw AL αἱ. [{7 om. ὡς ΕΚΙ, αἱ. 
[[avépwvrw B||8 χομιειται EKL al. [|9 ) ὑμῶν χ. αὐτῶν Δ 6 al. Cypr Ambrosiast || παρ αὐτω] πα- 
pa τω θεω (D*)FGe 

32. — Aquest misteri és gran. Dues 
són les determinacions probables d'a- 
quest misteri, o sentit ocult: el text del 
Génesi era un misteri, co és contenia 
el tipus de la unió de Crist i l'Església, 
o bé el mateix matrimoni és un misteri, 
perqué és un simbol d'aquesta unió. 
Totes dues poden conciliar-se i refon- 
dre's en una sola. 

El fet que el matrimoni cristiá sigui 
el símbol de la unió de Crist i 1"Església 
és un indici de la seva sacramentalitat, 
peró la demostració a base d'aquest 
text sol és, si més no, difícil. Per aixó 

el Conc. Tridenti (sess. XXIV) es limita 
a dir que Sant Pau en aquest lloc va 
insinuar-la. 

1-3. — Deures dels fills envers els 
pares. Han d'obeir-los, per ésser cosa 
justa, peró en el Senyor, co és en les 
coses que no contradiguin la voluntat 
coneguda de Déu. Vegeu Col. III, 20 
i nota. El precepte del Decáleg és aHe- 
gat, no tant per a reforc de J'autoritat 
com per raó de la prometenca amb qué 
el legislador hebreu acompanya el ma- 
nament. 

2. — Honra el teu bare... Veg. Ex. 

AAA AAA AAA 
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i seran tots dos en una carn.» *2Aquest misteri és gran, peró jo dic: en 

relació al Cristi a l'Església. 39 Altrament, també cadascun de vosaltres 

ami la seva muller aixi com a si mateix, peró la muller respecti el marit. 

2. HDEURES DELS FILLS 1 DELS PARES 

(C. VI) 
aixó és just. 

1 Els fills, obeiu els vostres pares en el Senyor, puix que 

2 «Honra el teu pare i la teva mare», que és el primer 

manament amb prometenca: %«perqué et vagi bé i tinguis llarga vida 

damunt la terra.» 41 els pares, no irriteu els vostres fills, ans crieu-los 

en la disciplina i Pamonestament del Senyor. 

3. DEURES DELS SERVENTS I DELS SENYORS 

5 Els servents, obeiu els amos segons la carn amb temor i tremolor en 

simplicitat del vostre cor, com al Crist, £no servint pas a la vista, com 

donant gust a l'home, ans com a servents de Crist, fent de cor la volun- 

tat de Déu, “servint amb bona voluntat, com al Senyori no als homes; 

8 sabent que cadascú, si cap bé haurá fet, aquest s'emportará del Senyor, 

tant que sigui esclau com lliure. 951 els senyors, feu altre tant amb ells, 

planyent-los les amenaces, sabent que el Senyor d”ells i de vosaltres és en 

el cel, i que en ell no hi ha accepció de persones. 

1, Col: 115,20. 2s., Ex. xx, 12; Dt. v, 16; Eccli. 111, 93 Mt. xv, 45 Mc. vrx, 10; Col. nr, 20. 
a Coloma 22: Lat τὰ, 9; 1. Ptr. τε, 18. 

4, Col. 
6 ss., Col. m1, 23 ss. 9, Dt. x, 17; 1 Par. x1x, 7; 

lob xxxtv, 19; Sap. vi, 8; Eccli. xxxv, 15; Act. x, 34; Rom. 1, 11; Col. 1, 25; 1v, 1: 1Ptr.1, 17. 

XX, 12 on es troba el text del Decaleg 
citat aqui per Sant Pau. 

4. — Deures dels pares envers els 
fills. Desaprova l'educació massa se- 
vera que inspira irritació, en lloc de 
confianca. Vegeu Col. MI, 21 1 nota. 

En la disciplina i Pamonestament. 
Aquests dos substantius abasten la 
completa formació dels fills. El pri- 
mer correspon a l'educació, el segon a 
la instrucció. 

5-8. — Deures dels esclaus. Vegeu 
la nota al lloc paralel Col. II, 22-25. 

5. — Els amos segons la carn. «Els 
amos carnals», diu la Vg., bo i adme- 

tent un sentit que original no compor- 
ta, puix que no fa altra cosa que con- 
traposar els amos temporals al Senyor 
segons l'esperit, que és Jesucrist. 

9. — Deures dels amos envers els 
esclaus: fer altre tant amb ells, co és 
inspirar-se en els mateixos principis que 
acaba de recordar als esclaus; planyer- 
los les amenaces, aHudint les terribles i 
envilidores que feien els amos pagans; 
tot pel motiu sobrenatural invocat des- 
prés: un mateix és el Senyor d'amos i 
esclaus que, en judicar, no té en comp- 
te aquestes condicions passatgeres. Ve- 
geu la nota al lloc paraHel Col. IV, 1. 



119 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ - VI, 10-20 

EPILOGVS 

(VI, 10 - 24) 

19 T09 λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσϑε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 

αὐτοῦ. lMévdvoacde τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς 

στῆναι πρὸς τὰς μεθοδίας τοῦ διαβόλου' 13ὅτι οὐκ ἔστιν ἣμῖν ἣ πάλη 

πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς 

τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους [τοῦ αἰῶνος] τούτου, πρὸς τὰ πνευ- 

ματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 18 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν 

πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρα τῇ πονηρᾷ 

καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Morita οὖν περιζωσάμενοι τὴν 

ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 

15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασία τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρή- 

νης, 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσβε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι: 11 καὶ τὴν περικε- 

φαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ 

ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 158 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι 

ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάση προσ- 

καρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα 

μοι δοθῆ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησία γνωρίσαι τὸ 

μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 30 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἅλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ 

παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

10 TO λοιπὸν ἀαδελφοι μου KLP al. sy || δυναμουσθε B 17 || 11 evóvo.] + υμας FG Ambrosiast 
vg || 12 ἐστι υμιν BD*FG al. Lucif Ambrosiast sy? || om. τοῦ αἰωνος N'ABD*FG 17 αἱ. lat sy" || 16 εν 
πασιν NBP 17 al. lat syh || 17 om. δεξασθε DYFS:G Cypr Lucif Vict || 19 om. τοῦ evayy. BFeG Vict 

10. — Altrament. Vg. afegeix: «ger- 
mans», mot que apareix en alguns ma- 
nuscrits, peró que gairebé tots els in- 
térprets ometen. 

11-12. — Les forces hostils són ca- 
racteritzades de tres maneres: 1) prin- 
cipats i potestats (¿jerarquies angéliques 
caigudes?) en oposició a la feblesa hu- 
mana: carn i sang; el sentit és, doncs, 
que el nostre enemic és molt superior 
a tota forca d' home; 2) dominadors d'a- 
quest món de tenebres, en oposició al 
regne de la llum, que és el de Déu i el 

Crist; 3) esperits malignes, en oposició 
a la bondati sinceritat própia del regne 
de Déu. Les regions celestes on es diu 
que habiten aquests esperits són les at- 
mosfériques vulgarment anomenades 
cel. La mateixa paraula (τὰ ἐπουρά- 
via) en Eph. l, 3-20; Il, 6; Ill, 10, sig- 
nifica el sojorn de Déu i dels angels. 
Vid. Eph. II, 2. 

12.— La lluita. L'original empra 
πάλη, substantiu que associa la imatge 
dels jocs a la de la guerra. 

Contra carn i sang. Αἰχὸ és, contra 
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EPÍLEG 

(VI, 10-24) 

10 Altrament, fortifiqueu-vos en el Senyor i en la puixanca de la seva 

forca. *MRevestiu-vos de l'armadura del Senyor, a fi que pugueu parar 

ferm contra les insidies del diable: %*%perqué no tenim pas la lluita 

contra carn i sang, sinó contra els principats, contra les potestats, contra 

els dominadors d'aquest món de tenebra, els esperits malignes de les re- 

gions celestes. 1%Per aixó, preneu l'armadura de Déu, per tal que pu- 

gueu resistir en el dia dolent, i en haver-ho acomplert tot, restar drets. 

14 Pareu, doncs, ferm, amb els lloms cenyits de veritat, i revestits de 

la cuirassa de la justicia, 151 amb els peus calgats amb la preparació 

de la pau, *per damunt de tot prenent l'escut de la fe, amb el qual 

podreu apagar tots els dardells encesos del dolent: 171 preneu el casc 

de la salut i Pespasa de l'esperit, que és la paraula de Déu, 1%amb tota 

oració i preguera orant tothora en esperit, vetllant per aixó amb tota 

constancia i en la súplica per tots els sants, *%i per mi, perque, en obrir la 

meva boca, em sigui donada la paraula que amb ardidesa faci conegut el 

misteri levangeli, 2% per al qual acompleixo legació en cadenes, per tal 

que sigui coratjós, aixi com dec, a parlar-ne. 

As: εἰς, 173 :L Dbes: v, 8. 15,15. 111, 7. 1715; X11%, 27: 1x5 075 1 Dhes. v,:8. 
10:5. Gol.:1v, 3 857 4 Fhes. Du, 1. 

18, Col. 1v, 2 

enemics moridors, i doncs no gens te- 
mibles. 

Contra els principats. Vg. tradueix 
«contra els princeps», usant el concret 
per Pabstracte. 

13-17. —Les virtuts cristianes són 
comparades a la panóplia del soldar 
romá. Vegeu en II Tim. Il, 3 la raó 
de Pafecció de 1'Apostol per les com- 
parances tretes de la vida militar. 

14. — Amb els lloms cenyits. AlHusió 
al passatge de Is. XI, s, segons els 
LXX. 
16. — Per damunt de tot. El grec 

fluctua entre ἐπὶ πᾶσιν ¡ ἐν πᾶσιν. 
Aquesta lligó, que és Pacceptada per la 
Vg., significa en tot, aixó és en totes 

les circumstancies de la lluita ; la pri- 
mera significa, per damunt de tot, o 
sigui a més d'aquestes armes. 

Els dardells encesos. AlHusió al cos- 
tum d'embolicar amb estopa les puntes 
dels dardells per xopar-la després amb 
pega, i encendre-la en el moment d'en- 
gegar. 

17. — El casc de la salut. Aquí aca- 
ba la nomenclatura de les armes defen- 
sives del cristia, ies fa esment tot se- 
guit de l'espasa, principal arma ofensiva 
del qui ocupa una posició ferma. 

20. — Acompleixo legació en cadenes. 
Remarqueu la paradoxa: un ambaixa- 
dor encadenat i, no gens menys, acom- 
plint la seva missió. 
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Σινα δὲ elófte καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει 

ὑμῖν Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, 35 ὃν 

ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρα- 

καλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς 

καὶ κυρίου Ἴησοῦ Χριστοῦ. 3:ἢἣ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν 

κύριον ἣμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσία. 

24 βπ.) + αμὴν DEKLP al. fuld sy 



ALS EFESINS - VI, 21-24 | 120 

211 perqué vosaltres sapigueu també el referent a mi, el que jo faig, tot 

us ho fará saber Tiquic, el carissim germá i fidel servent en el Senyor, 

22 e] qual us he enviat just per a aixó, perqué sapigueu les nostres coses i 

consoli els vostres cors. 

23 Pau als germans ¡ caritat amb te, de part de Déu i del Senyor Jesu- 

crist. *%La gracia sigui amb tots els qui amen el Senyor nostre Jesucrist 

indefallentment. 

21 s., Col. 1v, 75. 

21. — Tíquic. Un dels membres més de PÁsia proconsular. Cf. Act. XX, 4 
conspicus de l'església d'Efes, originari 1 Tit. MI, 12. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

ELS DESTINATARIS 

Filipos (avui Filibedjik) era una petita ciutat macedónica fundada per 
Filip 1, el pare d'Alexandre Magne, sobre les ruines de Pantiga Crenides, 

vora la via Egnacia, no gaire lluny de la mar Egea, a les ribes de la qual 
la trácia Neapolis li feia de port. Entremig de les dues ciutats passava la 

frontera de la Macedonia i la Tracia, talment que Filipos era, venint per 

mar, la primera ciutat macedónica que es trobava.! L'any 42, a. C., 

Octavia, que junt amb Antoni hi guanya la batalla contra Brutus i Cassi 

on es decidi la caiguda definitiva de la República, li atorga el «ius itali- 
cum» i Perigi en colonia romana ( Augusta lulia Philippensis ), repartint- 
ne el terme entre els veterans de les seves legions, co que féu que la po- 

blació de Filipos fos mixta de romans i macedónics. Els jueus hi eren 
tan escassos, que no hi tenien sinagoga, sinó tan sols lloc d'oració colec- 

tiva, o proseucha.? 
Els filipencs eren gent dreturera, primitiva, laboriosa i devota. Tenien 

tradicions religioses locals molt arrelades, entre elles alguns centres órfics 
i el culte del déu Sabaázios. Sant Pau hi inaugurá el seu apostolat en terra 

europea envers l'any 52, durant el seu segon viatge. Recordi's la relació 

emocionant del llibre dels Actes. Travessada la Galacia, 1” Apóstol volia 

anar a la Bitínia, peró «no els ho permeté Pesperit de Jesús», ans un 

home macedoni li aparegué en somnis pregant-lo d'anar a Macedonia, a 

socórrer-los.*  L'acompanyaren Silas, Timoteu i Lluc, que restá a la 

ciutat quan, a causa de l'incident del terratrémol de la presó i la conversió 
del carceller, Pau n'hagué de sortir. La cristiandat que hi deixá llavors 
ja era nombrosa i devota. Pau la visita molt probablement Pany 58, fu- 

1 Act. XVL, 12. 3 Ibid. v. 7-8. 
2 Ibid. 
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gitiu del tumult d”Efes, i certament per la primavera de l'any vinent, que 
hi passá els dies dels ázims, o sigui la setmana de Pasqua.! 

L'església de Filipos era, doncs, fundació de Sant Pau i preludi de les 
seves grans conquestes europees. Α més, sabem que era la predilecta de 
les seves esglésies, la que li havia donat més mostres d'afecte abnegat i 
més satisfaccions apostóliques. 

Les circumstáncies de temps i de lloc en qué fou escrita aquesta Lletra 
resten prou aclarides en la nota sobre les Lletres de la captivitat inserida da- 
vant la Lletra als Efesins. Entre aquestes quatre Lletres, sembla el més 
segur que la nostra fou l'escrita primer, per tal com aquella certesa d'ésser 

absolt aviat que manifesta en Philem. 22 (i recordem que Efh. i Col. 
foren trameses ensems amb la tarja a Filemon) no existia encara en anima 
de 1*Apóstol en escriure la Lletra present, com es veu per la possibilitat 

d'una fi trágica que assenyala en 1, 21-24 i II, 17. D'altra banda, poc 

més avall (11, 24) indica que aquesta confianca apuntava ja en el seu cor, 
la qual cosa, junt amb el fruit abundant que ja els avinenta d'haver fet a 
Roma des dels vincles, demostra que la diferéncia de temps no pot ésser 

gaire considerable. 

CONTINGUT 1 FINALITAT 

És la Lletra de Sant Pau que té més carácter epistolar. És adrecada a 
la predilecta de les seves esglésies, la que havia mostrat una afecció més 

pura i abnegada a l'Apóstol, la que havia palesat més progressos en lor- 
dre espiritual. Sant Pau distingia aquells cristians fins al punt de fer per 
a ells una excepció de la prohibició que s'havia imposat de rebre cap 
donatiu dels seus catequitzats. Més d'una vegada li havien tramés sumes 
de diner per tal d'ajudar-lo en els seus treballs d'apostolat, ¡ en saber que 

estava encarcerat a Roma, li envien encontinent Epafrodit, cristia distingit 

que alguns sospiten si era bisbe de Filipos, amb almoines a lliurar-li. 
Per ell s'informa Pau de l'estat prósper de l'amada església filipenca, que 
feia més de tres anys que no havia vist.? Algunes petites fallences hi ha- 
via, tanmateix, a corregir: algunes discórdies, sobretot de matrones,?* 

provocades per la vanagloria, i el perill dels judaitzants que infestaven al- 
gunes esglésies veines. 

L”Apoóstol aprofita el retorn de lenviat Epafrodit per a trametre als seus 

devots filipencs una lletra gratulatória que és tota ella una efusió del seu 
cor paternal. Els passatges dogmátics, els ensenyaments morals, els ad- 

2 ACE AN ES. PR ANO 2 
2: Vide Pei 
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vertiments contra els perills cauen tot passant, entre efusió ¡ efusió, com 

a coses ja sabudes per la catequesi, o per la seva predicació als més avan- 
cats, o tal vegada dites en una primera Lletra a qué sembla fer-se allusió 
en II, 1 i que avui estaria perduda. Aixi trobem com un simple 
incis, derivat d'una exhortació a la humilitat, fautora de concordia, el 

gran text cristológic de II, 5 - 11, meravellosa condensació de la teologia 

de PEncarnació, punt de meditació perpétua de l'Església. Aquest sol 
text basta per a fer entrar aquesta Lletra dins el gran cicle cristológic de 
les de la Captivitat. 

No cal dir que en una Lletra que té més de tal que d”Epistola doctrinal 
o moral, és inútil de cercar ni un objecte determinat, ni un ordre lógic 
com els que es poden assenyalar en Rom., Gal., Eph. i Col. És la carta 
d'un pare als seus fills en qué els dóna noves seves i els fa exhortacions, 
alternant aquestes dues coses sense ordre preestablert. La joia és el sen- 

timent que hi predomina. 
Aquest carácter únic de la Lletra als Filipencs ens pot fer esperar un 

document d'una valor biográfica i psicológica excepcional. La biografia 

de Apostol, sobretot en el temps del seu primer captiveri, és deutora de 

noticies interessants a aquesta Lletra, com també la história, tan obscura, 

de les primeres penetracions de la fe en la cort dels Césars. 1 el carácter 
de Sant Pau, el seu temperament profundament emotiu, la independencia 
suprema que li dóna la seva abnegació apostólica, ens serien gairebé des- 
conegudes sinó per aquesta Lletra. 

La seva autenticitat és fora de tot dubte seriós. És lletra coneguda i 

atribuida a Sant Pau per escriptors de les époques més reculades, a co- 
mengar per Sant Policarp, deixeble de Sant Joan Evangelista, el qual sem- 
bla fer aHusió a més d'una lletra de 1” Apóstol als Filipencs.* 

Els moderns critics racionalistes han estat els primers a discutir una ve- 
ritat tan clara. Tots llurs arguments són basats en apriorismes d”escola. 

Aixi troben que el gran text cristológic citat (11, 5-11), on és continguda 
la més pura doctrina católica sobre l'Encarnació, té influéncies gnóstiques, 

que farien recular la composició de la Lletra a ben entrat el segle 11, alla 
on no fóra gens dificil de deduir aquella doctrina dels Evangelis sinóptics, 
per no parlar de Sant Joan. Igual valor d'arbitrarietat tenen els altres 

retops dels critics heterodoxos que es veuen forcats a acomodar els textos 
1 lur história a la idea preconcebuda que s'han fet del desenvolupament 
dels fets en PEsglésia primitiva. 

1 La deducció, peró, no és ben clara. Ara, en grec, com en llati — i en catalá 
Sant Policarp parla de lletres (ἐπιστολάς) antic — aquest plural s'usava també 
trameses per Sant Pau als Filipencs. pera indicar una sola lletra. 
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Divisió 

Per bé que no en comporta de gaire clara una Lletra del carácter 
d'aquesta, podem sense gaire esforc distingir-hi les segúents parts: 

Després del breu ExorDI (1, 1- 11), ve el cos de la Lletra, que titolem 

ASSUMPTES EPISTOLARS (1, 12-1V, 7) que conté quasi exclusivament 

noves i propósits de Apóstol. Té els segúents paragraís : 

es 

Ze 

4. 

δι 

De la causa de Apostol. 
Del comportament dels Filipencs. 
De la missió dels colaboradors de Pau. 

De com cal fugir dels judaitzants. 
De com cal servar la pau. 

En acabat, ve un bell ePiLeG, que és un petit poema d'agraiment als 

filipencs, i fineix amb les salutacions de costum. 
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ΠΡῸΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

EXORDIVM 

(L, 1-11) 

(C. 1.) Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ πᾶσιν τοῖς 

ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ 

διακόνοις: χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 

"Inoo9 Χριστοῦ. 

8 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνεία ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ 

δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, ὅ ἐπὶ 

τῇ κοινωνία ὑμῶν εἷς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ 

νῦν, ὁπεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὃ ἐναρξάμενος ἐν ὕμῖν ἔργον ἀγαθὸν 

ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ: καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ 

τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδία ὑμᾶς, 

ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογία καὶ βεβαιώσει τοῦ εὔαγγε- 

λίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. ὃ μάρτυς γάρ 

μου ὃ θεός, ὥς ἐπιποθῶ πάντας ὕμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 

ϑκαὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα Y ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον 

περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς 

1.1 λιησ. xp. FGKLP al. vg sy || ον. τοῖς ουὐσ. EY φιλιππ. 11; |] 3 inc. ἐγὼ μὲν ευὐχ. τω χυριω 
μων DEFFG Ambrosiast || 6. } no. χρ. NAFGKEP αἱ. «ν}} 8 θεος] χυριος FerG ||) no. χρ. FKL αἱ. 
Ambrosiast sy? 

1.—1 Timoteu. Personatge molt aquesta salutació, saltés l*ordre dels pre- 
conegut 1 estimat dels filipencs. veres, ni que en una mateixa ciutat hi 

Amb els bisbes i diaques. Recordi's  hagués diversos bisbes. 
que episcopus 1 presbyter eren la mateixa 
cosa en els temps apostólics. Altra- 
ment, no s'explicaria ni que Sant Pau, en 

5. —La vostra participacio. AMudeix 
sens dubte les almoines amb qué aju- 
daven a la difusió de 1'Evangeli. 



LLETRA ALS FILIPENCS 

EXORDI 

ΕἸΣ T=1E) 

REL 
Jesús que són a Filipos, amb els bisbes i diaques: 

1 Pau i Timoteu, servents de Jesucrist, a tots els sants en Crist 

2 oracia a vosaltres i 

pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesucrist. 

3 Dono graácies al meu Déu cada vegada que em recordo de vosaltres, 

*Sempre en tota oració meva pregant amb goig per tots vosaltres, *per la 

vostra participació en lPevangeli del primer dia fins ara, $confiat d'aixo 

mateix, que el qui comengá en vosaltres l'obra bona l'acomplira fins al dia 

de Crist Jesús: “tal com és just per a mi que jo pensi aixó de tots vosal- 

tres, per tal com us tinc en el cor, a vosaltres que en les meves presons i 

en la defensa i afermament de Pevangeli sou tots comparticipants de la 

meva gracia. $Car testimoni m'és Déu de com us enyoro en les entra- 

nyes de Jesucrist. 531 aixó prego, que la vostra caritat sobrepugi encara 

més i¡ més en coneixement complit i en tot discerniment, per tal que 

ΤΠ ΑΘΕ εν τῶν ὧν ποῖ. 1, 7=. 9, Rom, 1, 8: Eph:z 15; 1 Thes. 1, 2. 
Cono ams iy 3 1) IL Cor: νὰ; 3. 8, ROM τ, Ὁ: 
10 Rom: τὴν 185 ΧΙ; 2. 

ED τ, 9. Dio; 1357 
IT Cor. v, 14. 9 Eph:1, 8. 

6. — Confiat. Aquest verb, en les 
lletres paulines, adés significa una cer- 
titud absoluta que exclou tot error 
(Rom. XIV, 14), adés una certitud mo- 
ral equivalent a una gran probabilitat 

ἡ. — En defensa i afermament. A la 
lletra: per Papologia 1 la consolidació. 
Aquests dos substantius resumeixen tot: 
alló que Sant Pau acomplia aleshores. 
per Pevangeli de Crist, malgrat del seu: 

Mi Eso) Aquí s ba de prendre 
en el segon sentit, puix que 1'Apostol 
no podia donar als filipencs una segu- 
retat absoluta de llur perseveranca final. 

captiverl. 
De la meva gracia. No «del meu 

goig», com tradueix la Vg. llegint χαρᾶς, 
en lloc de χάριτος. 
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A A a τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἷς ἡμέραν Χριστοῦ, 

᾿ πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἷς δόξαν 
καὶ ἔπαινον θεοῦ. 

TRACTATIO EPISTOLARIS 

(, 12-1V, 7) 

I. DE CAVSA APOSTOLI 

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἷς 

προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 15 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς 

ἐν Χριστῷ γενέσϑαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, Bal 

τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου 

περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. 15 Τινὲς μὲν 

καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν kn- 

ρύσσουσιν' 15 οἷ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγε- 

Mov κεῖμαι, Moi δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, 

οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 18τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ 

τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθεία, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν 

τούτῳ χαίρῳ' ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι: 19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτο μοι ἀποβή - 

σεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύμα- 

τος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Y κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν 

οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάση παρρησία ὡς πάντοτε καὶ νῦν με- 

γαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανά- 

του. 1 "Epol γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 33 εἰ δὲ τὸ 

ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 

23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἷς τὸ ἀναλῦσαι καὶ 

σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον: “to δὲ ἐπιμένειν τῇ 

σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι' μᾶς. 35 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα, ὅτι μενῶ 

11 }Χχρ. τησ. 37 vz || θεου] χριστοῦ Der, μοι FerG |] 14 θεου] χυριου F8rG, om. K al. syh || 16. 17 
) ot μεν εξ εριθειας. ... οἱ δε εξ ἀγάπης K(L) al. syh || 17 eyelp.] ἐπιφερειν EKL al. || 18 om. πλὴν 
B ||om. ot: DEKL al. sy || 19 ) χριστ. tno. DEFG Vict || 20 οὐδεν!) + υμων FG || 23 πολλω] ποσω 
D*FerGe Vict || om. yap S"DEFGKLP al. vg sy 

13. — En tot el pretori. El pretorino per August damunt el Palati, havia es- 
significa aquí el palau del César, com  tattraslladada per Tiberi a l'interior de 
havien suposat molts intérprets, sinó la la ciutat. 
caserna dels pretorians, que, edificada 1 a tots els altres. En el text de la 

A ad a ES 
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aprecieu el que és millor, perqué sigueu purs i sense ensopec per al dia de 

Crist, 11 plens d'aquell fruit de justicia que és per Jesucrist per a glória i 

lloanca de Déu. 

ASSUMPTES EPISTOLARS 

(1, 12-IV, 7) 

1. DE LA CAUSA DE L APÓSTOL 

121 vull que sapigueu, germans, que les coses que em passen més aviat 

han tornat en deseiximent de Pevangeli, 1*talment que les meves presons 

han esdevingut notories en Crist en tot el pretori ia tots els altres, *%i la 

major part dels germans, confiats en el Senyor per les meves presons, 

molt més són gosats de parlar sense temenca la paraula de Déu. 15 Alguns, 

cert, també per enveja i competéncia; d'altres, peró, per benvolenga 

prediquen el Crist; 15 els uns per caritat, sabent que jo he estat posat per a 

la defensa de l'evangeli, “els altres per competéncia, anuncien el Crist, no 

pas purament, creient-se suscitar-me aflicció en les meves presons. 

18 Pero, i qué? Mentre de tota manera, O per pretext o per dretura, 

Crist sigui anunciat, jo fins d'aixo m'alegro, i me n'alegraré encara; 

19perqué sé que aixó em tornará en salvació, per la pregaria vostra 

i Pabundor de grácies de lP'Esperit de Jesucrist, “segons P'expectació i 

esperanca meva que no seré confós en res, ans que amb tota ardidesa, 

com sempre, també ara será enaltit el Crist en el meu cos, sia per vida, 

sia per mort. *iPerqué per a mi el viure és Crist i la mort un guany. 

22 Pero si el viure en carn és fructuós per a la meva obra, no declaro pas 

que escullo. *Peró de totes dues bandes sóc destret: tinc el desig de 

dissoldre'm i ésser amb Crist, car és molt millor: **pero el restar en 

carn, més necessari per a vosaltres. 5251 confiat d'aixo, sé que restaré 1 

11, Eph. τὴς, τὸ; v,9. 13, Inf. rv, 22. 19, Τὸ" xn, 16. 
x, 8. 21, Rom. xiv, 7; Gal. 1, 20; Col. τῆν, 4. 

20, Rom. vnr, 19,25; 1 Cor. vi, 20; Π Cor. 
23, II Cor. v, 8; 11 Tim. 1v, 6. 

Vg. aquests mots es refereixen a la pa- 
raula llocs, sobreentesa; en el text grec, 
on no es llegeix la proposició en, cal 
sobreentendre homes. 

22. — No declaro pas qué escullo. Se- 
gons la Vg.: «Ignoro qué dec escollir». 

En ambdós textos, Sant Pau deixa l'e- 
lecció en les mans de Déu. 

23. — Car es molt millor. Vg. 
acumula tres comparatius: molt-més- 
millor, donant major energia a Pex- 
pressió. 
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καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν sic τὴν ὕμῶν προκοπὴν καὶ γαρὰν τῆς 

πίστεως, iva τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐν ἐμοὶ 

διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 

2. DE CONVERSATIONE PHILIPPENSIVM 

27 Móvov ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε 

ξλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν 

ἑνὶ πνεύματι, μιᾶ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28καὶ μὴ 

τπιτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις 

ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀττὸ θεοῦ: 59ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη 

τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἷς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ 

αὐτοῦ πάσχειν, 59 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν 

ἀκούετε Ev ἐμοί. 

(C. IL) 
πῆς, El τις κοινωνία πνεύματος, el τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, Ζπληρώ- 

1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγά- 

σατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, 

σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, ὃ μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενο- 

δοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνη ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας 

ἑαυτῶν, ἐμὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἕτέρων 

ἕκαστοι. ὅτοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν 

μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἅἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, 1 ἀλλὰ 

ξαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενό- 

25 συμπαραμενὼω EKLP αἱ. || 27 om. τοῦ χριστ. N* || axouw N*BD*P al. || 28 υμων] υμιν EKL 
al. f Ambrosiast vg l| 29 ἡμῖν 4 al. || 11. 3 μηδὲ χατα] ἡ DEFGKLP al. ||4 exacto: σχοπ. NABDer" 
EXP al. Vict Aug || σχοόπειτε L al. | om. var DIFGK Vict Ambrosiast || 5 tovto] + yap DEFGKLP al. 
y l| opoveradn KLP al. || 7 o0vBdpwros Orig Cypr Hil 

27. — Ciutadans dignes del regne de 
Pevangeli de Crist. Observant, co és, 
la moral, o la vía, rebuda en la predi- 
cació. Amb aquesta exhortació, Sant 
Pau recordava als neófits el compromis 
contret en l'instant en que, abracada la 
fe, havien romput amb el passat i s'ha- 
vien lliurat totalment a Déu i sotmés a 
la llei del Crist. Vegeu expressions 
semblants en Rom. XVI, 2 (Puna ma- 
nera digna dels sants), Eph. IV, 1 (de la 
vocacio a que foreu cridats), Col. 1, 10 
(del Senyor), Y Thes. H, 12 (de Deu). 

30. — [ ara sentíu. No sentireu, com 
diu Vg. L'Apostol fa referéncia a aques- 
ta lletra i a la relació d'Epafrodita, que 

parla als filipencs de les tribulacions 
sofertes a Roma per Sant Pau. 

1. —Si entranyes 1 commiseracions. 
Vg. tradueix: «Si entranyes de com- 
miseració», suposant amb raó que 
aquests dos substantius formen en grec 
la figura anomenada hendiasi. 

5-11. —Es el gran text cristológic, 
on la persona de Crist és descrita en 
tres estats: 1) el Crist preexistent en 
Déu (v. 617); 2) el Crist historic (v. 
718); 3) el Crist glorificat (v. 9-11). 

6. — Com a exemple d'humilitat, és 
proposat als filipencs el de la baixada 
del Crist etern a la natura humana. El 
nostre subsistent encara no respon exac- 
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romandré amb tots vosaltres per al vostre aprofitament i goig de la fe, 

26 per tal que la vostra glória abundi en Crist Jesús per mi, en ocasió 

de la meva nova arribada a vosaltres. 

2. DEL COMPORTAMENT DELS FILIPENCS 

27 Solament conduiu-vos com a ciutadans dignes del regne de levangeli 

de Crist, a fi que, tant venint i veient-vos, com absent, senti a dir de 

vosaltres que us manteniu en un esperit, lluitant amb una sola ánima per 

la fe de Pevangeli, 381 en res no us estemordiu dels adversaris, co que és 

per a ells senyal de perdició, peró per a vosaltres de salvació, i aixó de 

part de Déu: * car a vosaltres s'ha fet la grácia de no solament creure en 

Crist, ans encara de patir per ell, tenint la mateixa lluita com la que 

veiéreu en mi i ara sentiu ésser en mi. 

ἘΠ...) 

de caritat, si cap comunió d'esperit, si entranyes i commiseracions, *curu- 

1Si cap consolació hi ha, doncs, en Crist, si cap conhortament 

lleu el meu goig sentint el mateix, tenint la mateixa caritat, una sola ánima, 

un sol sentir: 3res per competéncia, ni per vanaglória, ans amb humilitat 

de cor, estimant cadascú superiors els altres, *no mirant cadascú el seu 

interés, ans cadascú el dels altres. *Tingueu en vosaltres aquell sentir que 

hi hagué també en Crist Jesús, ὅ 6] qual, subsistent en natura de Déu, no 

tingué com rapinya la igualtat amb Déu, “ans se'n despulláa ell mateix 

prenent la natura d'esclau, esdevingut en semblanga d'home; i reconegut 

2, Iaf. 11, 16. 0; ΤΠ ΘΟΕ 1 143 Va 12. 28, I Ptr. 11, 14. 27 Eph, 1y, 55 Col. τὶ, τὸ; 1 Thes: 5,12. 
ἈΠ ΟΣ; Ἀν 24: 7, Rom. vr, 3. 

tament a 1 ὑπάρχων grec, participi pre- 
sent que, en relació amb els aoristos 
que lacompanyen, designa una exis- 
tencia sense limits. La seva igualtat 
amb Déu no era usurpació, sinó pro- 
pietat natural. Hem traduit forma (μορ- 
$n) per natura, perque ho significa i 
perqué el mot forma es podia prestar a 
amfibologies. 

El qual, subsistent. Hom endevina 
com és d'expressiva aquesta frase que 
Vg. tradueix simplement amb el verb 
ésser. 

No tingué com rapinya. Tantel grec 
ἁρπαγμός com el llati rapina poden te- 
nir sentit actiu (acte d'arrabassar) i sen- 
tit passiu (cosa arrabassada). Preferim 
el segon, que és el que donen els Pares 

grecs, amb el segúent matís: cosa ar- 
rabassada que es guarda gelosament. 

La igualtat amb Déu. Literalment: 
ésser a Pigual amb Déu, o sigui tenir els 
seus honors, ésser al mateix rang que 
Déu, co que suposa tenir la mateixa 
natura. 

7. — Áns sen despulla. Els comen- 
tadors llatins interpreten generalment: 
amb tot es despulla. Preferim la nostra 
interpretació, que és la dels grecs. El 
grec ἑαυτόν ἐκένωσεν pot rebre un sen- 

tit absolut (s'anihila) o un de relatiu 
(es despullá d'alguna cosa). El primer 
essent impossible, cal adoptar el segon. 
El Verb es despulla dels honors divins 
prenent la natura d'esclau, que, contra- 
posada amb la natura de Déu del v. 6, 
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μενος: καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ὃ ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενό- 

μενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὃ θεὸς 

αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὕπὲρ πᾶν ὄνομα, 

iva ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 

καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος ᾿Ιησοῦς 

Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 

1220ote, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ 

παρουσία. μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ 

φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε' 15 θεὸς γάρ 

ἐστιν ὃ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδο-- 

κίας. mávra ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 15 ἵνα γένησθε 

ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ 

διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὧς φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 'θλόγον ζωῆς 

ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ sic ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἷς κενὸν 

ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 11 ᾿Αλλ’ εἰ καὶ σπένδομαι ἔπὶ τῇ 

θυσία καὶ λειτουργία τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν 

Úplv: 18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 

3. DE MISSIONE COOPERATORVM PAVLI 

19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα 

κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 2909 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις 

11 ἐξομολογήσεται ACDEFGKLP al. || οτι χριστος χυριος K || 12 om. ὡς Β 3. 17 al. Ambrosiast 
sy? |]om. ey τη ἀπουσ. μου FEG || 14 om. xa: διαλογ. K 43. 71 |] 15 τε AD*E*FG lat || αμωμητα 
DEFGKLP al. || 19 χυρ.] χριστω ΟΠ ΕΟ αἱ. 

no pot significar sinó la natura hu- 
mana. 

Reconegut en el seu capteny com a 
home. I'arcaisme capteny, sense equi- 
valent en la llengua actual, tradueix bé 
el σχήμα grec, que vol dir habit o apa- 
renga externa. Aquesta frase, que en 
Vg. acaba el pensament anterior, en 
Gr. comenga el segúent, amb millor 
sentit. 

8. — Es rebaixa ell mateix. No con- 
tent del despullament abans descrit, el 
Verb encarnat es rebaixa fins a la mort 
en creu per obediéncia. 

8-9. — La mort en creu de Jesucrist 
fou un acte d'obediéncia, per tal com, 
en enviar-lo el Pare al món perque el 
redimis, li'n féu un manament formal. 
Per aixo Sant Pau en Rom. V, 19 el 

contraposa a l'acte de desobediencia 
d'Adam. D'aquesta obediencia del Crist 
ve la seva gloria i la nostra salvació. 

9. — Glorificació incomparable del 
Crist. Si el per aixo es refereix a tot el 
que s'ha dit del Crist des del ν. 6, com 
creuen alguns, aquesta glorificació és 
expressada aci ensems com a deguda 
per natura i com a conquerida per l'o- 
bediéncia. Si, com sembla més pro- 
bable, es refereix només a les humilia- 
cions descrites en els vv. 718 (el ma- 
teix contrast sembla indicar-ho), la glo- 
rificació és presentada només com un 
premi. 

El sobreexalga. Vg., prescindint de 
Púmép, prefix del verb grec, tradueix 
simplement «l'exalcá». 

10. — Tot genoll es flecti. Flectar el 
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en el seu capteny com a home, $es rebaixá ell mateix, tornat obedient 

fins a la mort, i mort de creu. 5951 per αἰχὸ també Déu el sobreexalcá i li 

féu do d'un nom que és sobre tot nom, *per tal que al nom de Jesús tot 

genoll es flecti, dels de sobre el cel, dels de la terra i dels de sota terra, 

11i tota llengua confessi que Jesucrist és Senyor, per a glória de Déu Pare. 

12 Ajxi, benamats meus, talment com sempre heu obeit, no sols en pre- 

séncia meva, ans molt més ara en la meva abséncia, amb temor i tremolor 

acompliu obra de la vostra salvació; car és Déu qui, per fer el seu 

beneplácit, obra en vosaltres el voler i obrar. *Feu totes les coses sense 

murmuracions ni disputes, a fi que sigueu irreprensibles i purs, fills de 

Déu immaculats enmig d'una génera rebeca i foraviada, entre la qual bri- 

lleu com llumeners en el món, *retenint la paraula de vida, a lloanca 

meva per al dia de Crist, com no endebades vaig córrer, ni endebades 

vaig afanyar-me. Pero i si sóc vessat en libació damunt el sacrifici i 

oblació de la vostra fe, me n'alegro i me'n congratulo amb tots vosaltres : 

ISigual també vosaltres alegreu-vos i congratuleu-vos amb mi. 

3. DE LA MISSIÓ DELS COLLABORADORS DE Pau 

19 Espero en el Senyor Jesucrist d'enviar-vos prompte Timoteu perqué 

jo també tregui bon coratge sabent les vostres coses. *%Perqué no tinc 

Sel. 9 10 Ξ;, 15: XLV, 235 ROM. XIV, UL. 147 EPtr: νον 197. DE OU: Se) a, 18 ALEX, 4: 
SS bal iva ὅ- 10, 10f. 111, 13 14, 4. 19, Act. XVI; To 

genoll era ja entre els antics una actitud 
d'adoració. Flectar-lo, doncs, al nom de 
Jesús, equival a reconéixer-lo per Déu. 

Dels de sota terra. Aquesta expressió 
tant es pot referir als dimonis com als 
morts en general. 

11. — l tota llengua confessi. Aquest 
passatge és una citació implicita d'Is. 
ΧΙ, 23. : 

Que Jesucrist... La resta d'aquest 
verset presenta una notable diferéncia 
amb la versió de Vg. L”objecte directe 
de la confessió de tota llengua és que 
Jesús és Senyor, essent la gloria del Pare 
el seu resultat final. Vg., en canvi, dóna 
a entendre que és directamentla igualtat 
de la gloria de Jesucrist amb la del Pare. 

12-13. — Es difícil l'enllag logic en- 
tre aquests dos versets. El beneplacit 
de Déu, que obra en nosaltres el voler 
i obrar, no pot produir temor 1 tremo- 

lor enel fidel que malda per la seva 
salvació. El P. Prat proposa que l'ém- 
fasi es faci caure, no pas sobre temor ἱ 
tremolor, simple incís, sinó sobre acom- 
pliu. Aixi el sentit seria que cal treba- 
llar amb zel per la nostra salut, per tal 
com Déu mateix treballa per ella. Tot 
Pefecte és ensems de Déu com a causa 
primera i de l'home com a causa se- 
gona. 

14. — Ni disputes. «Ni vacillacions», 
tradueix menys literalment Vg. 

15. — Enmig duna génera rebeca. 
AMHusió al passatge de Dt. XXXII, ς. 

Entre la qual. «Entre els quals», al 
peu de la lletra, per tal com 1Apostol 
empra aqui una de les construccions 
anomenades ad sensum. 

16. — Vaig correr. L*Apóstol torna 
a emprar la metáfora treta de les car- 
reres de Pestadi. 
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γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει’ “Loi πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦ- 

σιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. “Ξτὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς 

πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 358 Τοῦτον μὲν 

οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν «tido τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς: 32: πέποιθα δὲ 

ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 

25”Avayralov δὲ ἥγησάμην ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν 

καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας 

μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 55 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἣν πάντας ὕμᾶς, καὶ ἀδη- 

μονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. “ἴκαὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλή- 

σιον θανάτῳ: ἀλλὰ ὃ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ 

καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 385 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα 

αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 3ϑπροσ- 

δέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους 

ἐντίμους ἔχετε, 39ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν πα- 

ραβολευσάμενος τῇ Ψυχῆῇ, ἵνα ἀναπληρώση τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός 

με λειτουργίας. 

4. DE FVGA IVDAIZANTIVM 

(C. IL.) Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ: τὰ αὐτὰ 

γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ óxvnpóv, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 

Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν 

κατατομήν. huelc γάρ ἐσμεν ἧ περιτομή, οἵ πνεύματι θεοῦ λατρεύον- 

21 ) tno. χριστ. NACDEFGP al. later sy || 22 εν τοῖς δεσμοις του ευαγγελιου Cl] 24 fn.] + 
προς vas NFACP αἱ. f Ambrosiast vg sy? |] 26 vpac] + ἰδεῖν NFACDE al. sy || 30 χριστ.] χυριου N 
AP 17 al. syh, om. C || παραβούυλευσ. CKLP al. || 111. 3 θεω D*P al. ef ug sy 

22. — Pero ja coneixeu. En indicatiu, 
no en imperatiu, com llegim en la ver- 
sió de Vg. 

24. — Vindré aviat. Sant Pau recobra 
la seva llibertat, i res no impedeix de 
creure que visitá altre cop els filipencs, 
bo i complint la prometenca feta. 

25. — El meu germa... Remarquem 
la gradació que aquí empra 1'Apostol i 
que ja havia cridat l'atenció de Sant 
Joan Crisostom. 

26. — 1 estava aclaparat de tristesa. 
El mot ἀδημονῶν, usat també en el 
passatge on es parla de l'agonia de Je- 
'Sucrist, expresa una tristesa pregona. 

30. — Havent-se jugat la vida. Al- 

guns manuscrits porten παραβουλευ- 
σάμενος en lloc de παραβολευσάμενος, 
que significa, «no mirant per la vida». 

1.— ÁAltrament. L'expressió tó λοιπὸν 
sol ésser emprada per l'Apóstol cap al 
final de les seves epistoles. Aquesta 
devia ésser aqui la intenció de l1'Após- 
tol, qui, tanmateix, es devia repensar, 
com molts opinen, davant la con- 
veniéncia de repetir certs amonesta- 
ments. 

Escriure-us les mateixes coses. ¿Quines 
coses? Les pertocants, sembla, als doc- 
tors judaitzants. Sant Tomás veu aqui 
una alusió als amonestaments fets 
abans de viva veu per 1'Apostol als des- 

PARETS 

A ἫΘ 
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ningú tan concorde amb mi que sincerament passi ánsia de les vostres 

coses; ? car tots cerquen el seu interés, no el de Jesucrist. *Peró ja 

coneixeu la seva prova, que com un fill amb el pare, es posá amb mi al 

servei de Pevangeli. Doncs aquest espero enviar tot d'una que albiraré 

com tomben les meves coses: peró confio en el Senyor que jo també 

vindré aviat. 

251 he cregut necessari de trametre-us Epafrodit, el meu germa i coope- 

rador i company de lluites, i enviat vostre i¡ servent per a la meva neces- 

sitat, “per tal com us enyorava a tots vosaltres i estava aclaparat de 

211 realment ho va 

estar fins a punt de morir: peró Déu en tingué misericórdia, i no sols 

AL 'he 

enviat, doncs, més cuitosament, a ἢ que, veient-lo de nou, us alegreu i jo 

tristesa, perqué havieu sentit a dir que estava malalt. 

dell, ans també de mi, perqué no tingués tristesa sobre tristesa. 

estigui més sense tristesa. * Acolliu-lo, doncs, en el Senyor amb tot goig 

¡ tingueu en honor tals homes, car per Pobra de Crist arriba fins a la 

vora de la mort, havent-se jugat la vida per tal d'acomplir el que us man- 

cava en el vostre obsequi envers mi. 

4. CAL GUARDAR-SE DELS JUDAÍTZANTS 

(C. 11.) *Altrament, germans meus, alegreu-vos en el Senyor. Es- 

criure-us les mateixes coses per a mi no és penós, peró per a vosaltres és 

profitós. 

? Guardeu-vos dels gossos, guardeu-vos dels mals treballadors, guar- 

deu-vos de la mutilació.. *Perqué la circumcisió som nosaltres, els qui 

21, I Cor. xm, 5. 22,1 Tim. 1, 2. 30, I Cor. xvi, 17. 1, Sup. n, 18; Inf. 1v, 4. 

tinataris d'aquesta lletra, co que no  sultat funest de lur activitat. El dar- 
sembla probable. 

Es profitós. El mot grec es tradueix 
millor per profitós que no pas per neces- 
sarí, com fa Vg. 

2.— Guardeu-vos... Remarquem com 
guanya la frase en energia amb la triple 
repetició d'aquest verb. 

Tres qualificatius ben durs dels ju- 
daitzants. El de gossos és emprat so- 
vint en la Sagrada Escriptura: (1 Sm. 
XXIV, 15; Il Sm. XVI, 9: Mt. VII, 6, 
etc.) 1 expressa l'audacia i la impuresa; 
el de mals treballadors assenyala el re- 

rer forma en grec un joc de mots sar- 
cástic impossible de traduir, entre la 
περιτομή (circumcisió) esmentada tot 
seguit, al vers segúent, i la κατατομή 
d'aquest verset que vol dir simplement 
tallada. El que abans era un ritu sa- 
grat ara és una tallada vulgar que equi- 
val a una vana mutilació. 

3. — Perque la circumcisió som nosal- 
tres. Segueix el joc de mots. Ells són 
la mutilació, nosaltres som la circumci- 
sio, perque tot el valor d'aquest ritu ra- 
dicava en el seu simbolisme de la mor- 
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τες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ οὐκ ἔν σαρκὶ πεποιθότες, 

1 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποι- 

θέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον: ὅ περιτομῇ ὄκταήμερος, ἐκ γένους ᾿Ισραήλ, 

φυλῆς Βενιαμίν, Ἕβραϊος ἐξ ᾿Εβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, ὃ κατὰ 

ζῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος 

ἄμεμπτος. 

“AN ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 

ὃ ἀλλὰ μὲν οὖν γε καὶ γοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς 

γνώσεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου μου δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ 

ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9ϑκαὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ 

ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, 

τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 19 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύνα- 

μιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, 

συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 1! εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξα- 

νάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 

τῷ Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ el καὶ καταλάβω, 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ ᾿Ἰησοῦ. 13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν 

οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι: ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος 

τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἔπεκτεινόμενος, 1Ῥ κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βρα- 

βεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 15 Ὅσοι οὖν 

τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν: καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὃ θεὸς 

ὑμῖν ἀποκαλύψει: 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. τί Συμμι- 

6 ζηλος NFABDEFG || διωχ. exxh. θεου FG Aug Ambrosiast vg || 7 om. αλὰ NFAG 17 de Lucif | 
8 λιησ. χρ. 4ΚΡ al. f ug sy? || om. εἰναι NFBDFFG 17 lat sy? || 12 ελαβ.] + y nón δεδιχαιωμαι D* 
EF(G) || om. χαι 19 N*DEF*FG Tert Hil Vict al. 1} om. tnoov BD*E+FG al. Tert Hil Vict|| 13 our] 
ov BEFGKL αἱ. Tert Vict vg sy || 14 τῆς ἀνεγχλησιας Tert Orig || 15 ppovovuey NE al. [| 16 τω αὖτ. 
στοιχ.] TO AUTO PPOVELY τω AUTO χανονι στοιχεν DE(FG) al. vg 

Uificació del cor i la fervor del culte de 
Déu. Nosaltres, que tenim aquestes qua- 
litats, som els veritables circumcisos. 

Els qui en esperit colem Déu. L*ori- 
ginal presenta algunes variants. Vg. 
tradueix: «Els qui servim Déu en es- 
perit». 

5-—Hebreu, fill d'hebreus, aixó és des- 
cendent de pares que no solament eren 
hebreus, ans encara conservaven el 
costum de parlar la llengua nacional, a 
diferéncia dels jueus helenistes que se 
servien del grec i ni tan sols sabien lle- 
gir la Biblia en hebreu. 

7. — Les coses que w'eren guany. 
Les que acaba d'enumerar: descendén- 
cia de la més pura sang jueva, circum- 

cisió, irreprensibilitat en el compliment 
de la Llei. Ara les considera pérdua 
pel Crist, del qual Pallunyaven. 1 no 
solament aquestes, sinó totes les coses 
d'aci baix té per rebuig, per tal de gua- 
nyar el Crist. 

8. — Sobreeminencia de la coneixenca. 
Vg. tradueix lliurement: «l'eminent co- 
neixenca». 

9. — Per la fe de Crist. Vg.: «Per la 
fe de Crist Jesús». 

L*oposició no és entre la justicia que 
fa just l'home 1 la justicia amb qué és 
just Déu, sinó entre la justícia entesa 
en sentit huma, o legal (de la Llei mo- 
saica), i la justicia que va de Déu a 
Phome, fundada en la fe. 

“νυν ΝΕ ον 



ALS FILIPENGCS - III, 4-16 132 

en esperit colem Déu i ens gloriegem en Crist Jesús i no confiem en la 

carn, *per bé que jo puc tenir confianca en la carn. Si algun altre creu 

confiar en la carn, jo més: *circumcidat en tenir vuit dies, del llinatge 

d'Israel, tribu de Benjami, hebreu fill d'hebreus, respecte a la llei, fariseu, 

Srespecte al zel, perseguidor de Pesglésia, segons la justicia de la llei, ha- 

vent estat irreprensible. 

“Pero les coses que m'eren guany, pel Crist vaig reputar-les pérdua. 

81 més encara, totes les coses reputo ésser pérdua, a causa de la sobre- 

eminencia de la coneixenca de Crist Jesús, el meu Senyor, pel qual he 

sofert la pérdua de totes les coses, i les tinc per rebuig, per tal de gua- 

nyar el Crist, 31 ésser trobat en ell no tenint la justicia meva que ve de 

la llei, sinó la que és per la fe de Crist, la justicia que ve de Déu fundada 

en la fe, ΠΕ tal de conéixer a ell 1 el poder de la seva resurrecció, i la 

comunió de les seves passions, conformant-me amb la seva mort, *! per 

si d'alguna manera pervinc a la resurrecció d'entre els morts. 

12No és que ja ho hagi assolit, o que ja hagi esdevingut perfecte, peró 

encalco per si també copso alló per qué vaig ésser copsat per Crist Jesús. 

13 Germans, jo no penso pas haver-ho copsat: peró una cosa faig, oblidat 

del que resta enrera i estenent-me al que hi ha al davant, **corro vers la 

τ Α τι. 

doncs, tots els que siguem perfectes tinguem aquest sentit, i si res sentiu 

fita, vers el premi de la sobirana vocació de Déu en Crist Jesús. 

altrament, també aixo us revelará Déu: *Psolament, alló a qué hem arri- 

5, Act. xxi, 6; Rom. x1, 1. 6, Gal. 1, 135. 9, Rom. x, 3 ss.; Gal. 11, 16. 10, Gal. vr, 17. 16, Gal. vr, 16. 

12. — Per si tambe copso allo per que 
vaig ésser copsat per Crist Jesús. El text 
grec té dues possibles interpretacions: 
la que donem nosaltres, gramatical- 
ment més llisa i clara, 1 la dels Pares 
grecs, que entenen ¿q ᾧ en sentit de 
perque: Encalco (l'ideal de perfecció) 
per si també el copso, per tal comjo he 
estat copsat per Jesucrist. 

13. — AHusió evident a l'aHegoria de 
les carreres atlétiques de 1 Cor. IX, 
24-27. Com el corredor, l1'Apóstol no 
mira mai enrera, per tal de no torcer 
el camí, o ésser sorprés per accidents i 
obstacles. Aixi mateix en el cami en- 
vers la perfecció no hi pot haver repós 
ni recanca de cap mena. 

Pero una cosa faig. Faig no consta 
en loriginal, pero cal sobreentendre” 
per tal que el text tingui sentit. 

Estenent-me al que hi ha al davant. 
Expressió dramatica que evoca l'em- 
branzida de l'atleta en plena carrera de 
velocitat. 

14. — En Crist Jesús. Cal referir 
aquests mots no als immediats, sinó al 
verb corro. 

15. — 81 res sentíu altrament... Con- 
descendencia amb els imperfets, que, 
prematurs per a aquesta doctrina, no 
la capeixen. Si tenen una altra manera 
de veure, Déu els iMuminara sobre 
aquest afer. 

16. — Vg. introdueix alguna variació 
en aquest verset. Els mots «idem sa- 
piamus» són una addició atribuible als 
copistes, 1 el mot «permaneamus» no 
correspon al grec στοιχεῖν, que signifi- 
ca avancar. 
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μηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας 

καθὼς ἔχετε τύπον ἥμᾶς. 15 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὕς πολλάκις 

ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ 

Χριστοῦ, Ιβὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὃ θεὸς ἧ κοιλία καὶ ἣ δόξα ἐν τῇ 

αἰσχύνῃ αὐτῶν, ol τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. “ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα 

ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον ᾿Ιησοῦν 

Χριστὸν, 35: ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως μῶν σύμμορ- 

φον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι 

αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. 

(C. IV.) Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 

στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 

5. DE PACE SERVANDA 

? Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Zuvtúxnv παρακαλῷ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν 

κυρίῳ. vai ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες 

ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν 

συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. Χαίρετε ἐν κυρίῳ 

τιάντοτε: πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν 

ἀνθρώποις. ὃ κύριος ἐγγύς. μηδὲν μεριμνᾶτε, ἄλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ 

προσευχῆ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωρι- 

ζέσθω πρὸς τὸν θεόν. “kai ñ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἣ ὑπερέχουσα πάντα 

νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ 

᾿ἼΙησοῦ. 

21 Uv] + εἰς το γενεσϑαι auto EKLP al. Vict Aug sy || IV. 1 ayar. 29] + μου B 17 579}, om. 
D 108 e Vict || 7 θεοῦ] χρίστου A Ambr sy [| yonyu.] σώματα FsrGde Viet al. 

17. — A nosaltres. Beelen remarca 
que aquest pronom pot afectar Sant 
Pau 1 Timoteu junts, o bé només 
Apóstol. 

20. — Ciutadania. Més exacte que 
no pas «conuersatio», aixó és, vida, 
com llegim en la versió de Vg. 

2. — Evodia .. Sintique. Alguns in- 

térprets cregueren que es tractava de 
dos esposos. La majoria, peró, dels 
exegetes antics i moderns són de parer 
que es tracta de dues dames, proba- 
blement diaconesses de lPesglésia de 
Filipos, i un xic enemistades entre 
elles. 

3. — Noble company de jou. Tal és 

1 
3 

É 

AAA 

νι SS δέ“ δ a tri: 4 
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bat, avancem segons aixó mateix. *Sigueu tots imitadors meus, ger- 

mans, i observeu els qui caminen aixi, tal com ens teniu per model a 

nosaltres. 18 Perqué en caminen molts, dels quals us parlava sovint, i 

ara plorant us en parlo, enemics de la creu del Crist, 1914. fi dels quals és 

la perdició, el déu dels quals és el ventre, i la glória en la vergonya llur, 

i tenen la pensa en les coses terrenes. “La nostra ciutadania, pero, 

és en el cel, d'on també dalegem per rebre com a salvador el Senyor Je- 

sucrist, “el qual transformará el cos de la nostra baixesa, esdevingut 

conforme amb el cos de la seva glória, segons la puixanca amb qué pot 

fins subjectar-se totes les coses. 

(C. IV.) *Aixi doncs, germans meus molt estimats i molt enyorats, 

goig meu i corona meva, serveu-vos aixi en el Senyor, carissims. 

δ: GALESERVAR LA PAU 

2 Exhorto Evodia i exhorto Sintiqué de sentir el mateix en el Senyor. 

3A tu també et prego, noble company de jou, ajuda-les, a elles que lluitaren 

amb mi per Pevangeli junt amb Clement ἰ els altres collaboradors meus, 

els noms dels quals són al llibre de la vida. *Alegreu-vos en el Senyor 

sempre : altra vegada us diré: alegreu-vos. *Que la vostra mansuetud 

sigui coneguda de tots els homes: el Senyor és prop. No us angunieu 

per res, ans en tota cosa, per l'oració i la pregária amb acció de grácies, 

les vostres peticions siguin conegudes davant el Senyor. *l la pau de 

Déu que sobrepuja tota inteligencia guardara els vostres cors i les vostres 

intelligéncies en Crist Jesús. 

AA ys Gal. 19, 12. +18, Rom. νὴ, 17;:Gal. v1, 12. 19, U Ptr. 1, 1. 1, Sap. 1,8; IThes. τὰς 19. 
NOU τ 9. Apo. xx, ES. 4, Sup. πὸ, 18; m1, 15.1 Tbes. v, 16. 

la versió literal del text grec. Hom 'σ-- d”Epafrodit, o simplement d'un nom 
nora a qui es refereix Sant Pau; Cle- propi. — Amb Clement. Molts exege- 
ment d'Alexandria cregué que aludia tes creuen que es tracta de Sant Cle- 
la seva própia muller, oblidantalló que ment, papa. L'Església sembla haver- 
Apóstol escriu en VPepistola 1 als de 86 fet ressó d'aquesta opinió, en fer 
Corint. D'altres cregueren, que es llegir aquest passatge en Poficii missa 
tractava de l'espós d'una de les do- del Sant. 
nes esmentades en l'anterior verset, 7.—Guardara. Vg. tradueix «guardi». 
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EPILOGVS 

(IV, 8-23) 

8 To λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν «Ang, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα 

ἅγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα 

λογίζεσθε: 

ἐμοί, ταῦτα πράσσετε" 

9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἢκούσατε καὶ εἴδετε ἐν 

καὶ ὃ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 
> , 19”Exápnv δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ 

φρονεῖν: ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 1! οὐχ ὅτι καθ᾽ ὑὕστέρη- 

σιν λέγω: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἶμι αὐτάρκης εἶναι. olga καὶ τα- 
a 

πεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν: ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ 

χορτάζεσϑαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὕστερεῖσθαι. 15 πάντα 

ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. “πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνή - 

σαντές μου τῇ θλίψει. Poldate δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι Ev 

ἀρχῆ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι 

ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἷς λόγον δόσεως καὶ λήψεως el μὴ ὑμεῖς μόνοι, 

1θὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃη καὶ ἅπαξ, καὶ δὶς εἷς τὴν χρείαν μοι ἐπέμ- 

yate. Movy ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν καρτὸν τὸν πλεο-- 

νάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 5 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω: πεπλή- 

popa δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, 

θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 1%ó δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν 

χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξη ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. “9 τῷ 

ἀμήν. 

2 ἀσπάζονται ὑμᾶς 

δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" : ἢ 

ΣΙ Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

οἵ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. ἀσπάζονται ὕμᾶς πάντες οἵ ἅγιοι, μάλιστα δὲ oí 

ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 

29 Ἢ γάρις τοῦ κυρίου [σοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ τινεύματος ὑμῶν. [ἀμήν]. θ Ρ Ρ ματος UY μη 

8 επαιν.] + ἐπιστημης DFEFFG αἱ. || 13 μὲ] + χρίστω EsFeGKLP al. || τς om. yovo! Á arm 
|| 16 om. εἰς AD* 39 al. Vict || yp. μου DELP al. g Ambrosiast Aug || 18 μων] + πεμφθεντα FGde 
Cypr Vict Ambrosiast vg || 19 πληρώσαι DEFG al. Vict Ambrosiast vg || 20 om. τῶν atwv. KL αἱ. || 
23 τοὺ πνευμ.] παντων KL al. sy || om. aunv BFG 47 Vict 

8-9. — Tots els preceptes de la llei 8. — Tot el que és pur. No sant, com 
natural resten inclosos dintre aquestes 
recomanacions. Així la llei natural 
emboca en la cristiana, acomplint-se en 
perfecció 1 elevant l'home d'esclau 
d'una llei exterior a ell a seguidor es- 
pontani d'una perfecció sobrenatural 
propia dels fills de Déu, 

diu Vg., probablement per haver llegit 
áyia en lloc de áyva. 

Si cap virtut. El mot grec correspo- 
nent a virtut solament és usat quatre 
vegades en el Nou Testament. En els 
classics, ἀρετή designa un conjunt de 
qualitats morals d'ordre purament na- 
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EPÍLEG 

(IV, 8-23) 

8 Altrament, germans, tot el que és venerable, tot el que és just, tot el 

que és pur, tot el que és ben reputat, si cap virtut i cap lloanca, aquestes 

coses penseu; 91 el que aprenguéreu i rebéreu i sentíreu i veiéreu en mi, 

aixó practiqueu, i el Déu de la pau será amb vosaltres. 

19En gran manera m'he gojat en el Senyor que ja per ἢ ha reflorit 

el vostre pensar en mi: que prou hi pensáveu, peró no tenieu avinen- 

tesa. No ho dic pas per causa de necessitat, car he aprés d'acon- 

tentar-me del que tinc. 12Sé ésser en la migradesa i sé ésser en l'abun- 

dáncia; en totes coses i en cadascuna he estat ensenyat: a saciar-me ia 

famejar, a abundar i a mancar. * Tot ho puc en aquell qui em conforta. 

1 Tanmateix, heu fet bé de participar de la meva tribulació. 151 tam- 

bé sabeu vosaltres, filipencs, que al principi de l'evangeli, quan vaig sortir 

de Macedonia, cap església no es comunica amb mi en afer de donar i 

rebre, sinó vosaltres sols, 1$ perque fins a Tessalónica una i dues vegades 

em trametéreu socors per a la meva necessitat. No pas que jo recerqui 

el do, ans cerco el fruit que es multipliqui a compte vostre. 18Peroó tot ho 

he rebut i tinc sobranca: estic curullat, havent rebut per Epafrodit el que 

venia de vosaltres, aroma d'olor suau, hóstia acceptable, plaent a Déu. 

191 el meu Déu omplirá tota fretura vostra segons la seva riquesa, amb 

gioria, en Crist Jesús. 

dels segles. 

20 11 Déu i Pare nostre la gloria per tots els segles 

Amén. 

21 Saludeu tots els sants en Crist Jesús. 22Us saluden els germans que 8 4 
són amb mi. Us saluden tots els sants, majorment els de la casa de César. 

23 La gracia del Senyor Jesucrist amb el vostre esperit. Amén. 
9, Sup. m1, 17; Rom. xv,33; IThes. Ὁ, 23. 13, ITim.1,12. 15, I Cor. 1x, 15; UH Cor. xi, 9" 

18, Rom. xr, 1; Eph. v, 2. 21, Gal. 1, 2. 22, Sup. 1, 13. 23, Gal. vi, 18. 

tural; peró el Cristianisme eixampla 
Pabast d'aquest significat estenent-lo a 
les qualitats sobrenaturals. 

10. — Ha reflorit. Remarquem com 
és de poética aquesta imatge manlleva- 
da a l'arbre que torna a brotari a treu- 
re florida en haver passat l'hivern. 

19. — Omplira. Alguns manuscrits 
grecs 1 els intérprets orientals llegeixen 
ompli com Vg. Pero la majoria dels 
manuscrits i les edicions recents prefe- 

17 - NOU TESTAMENT, XIV 

reixen la lligó que nosaltres transcri- 
vim. 

Tota fretura. Tot desig, segons ver- 
sió de Vg. 

22. — Els de la casa de Cesar. L'A- 
postol no designa amb aquests morts els 
membres de la familia imperial, sinó 
els esclaus, els lliberts, els servents i 
alguns funcionaris. El palau imperial 
no fou envait del tot per la fe cristiana 
fins tres segles més tard. 









NOTÍCIA PRELIMINAR 

ELS DESTINATARIS 

Colossos era una vila petita, peró molt antiga ἱ ¡Mustre, de la Frigia 
major, banyada pel Licus, prop de Laodicea i de Hierápolis. És ja cele- 
brada com a próspera per Herodot* ¡ com a una de les més célebres per 
Plini el Vell.2 Castigada per un gran terratrémol l'any 60 de la nostra 

Era, minvá molt d'importáncia, fins que, durant els segles vi i vir, fou 
destruida pels sarrains a diverses tongades. 

En cap de les dues excursions apostóliques que féu Sant Pau a la regió 

de la Frigia, al comencament del segon viatge i del tercer, no visita la 
ciutat de Colossos, puix que ell mateix diu que els colossencs, com els 
laodicencs, no Phavien vist mai en carn.* El fundador d'aquesta església 
es creu generalment que fou Epafras. Sembla, peró, que Epafras, junt 
amb Filemon, foren convertits per Sant Pau, junt amb altres colossencs, 

quan 1'Apostol feia la gran predicació d”Efes, refermada per tants miracles 
que la paraula de Déu arribá a orelles de tots els habitants de P'Ásia.5 
Tornat a Colossos, Epafras hi expandi la Bona Nova i esdevingué «mi- 

nistre fidel de Jesucrist».£ Aixi lPesglésia de Colossos comparteix amb 

la de Roma Pexcepcionalitat d'ésser una església no fundada per Pau a la 
qual el gran Apóstol envia una de les seves Lletres. 

IT església colossenca era formada en gran majoria de cristians proce- 
dents de la gentilitat? ¡una petita minoria judeo-cristians,$ altrament no 
s'explicaria com hi haurien pogut prendre els errors judaitzants. 

Les circumstáncies de temps i de lloc en qué fou escrita aquesta Lletra 

1 HeEroDOrT, VII, 30. "Ao ALA TO: 
* Hist..Nal. Y, 32, 41. δ 0.51 Ὁ DA e E 
AD ANI 6 AVUL 23. ASE 27 15 τῆ: Π| 67 
AL da TER IA 
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són prou conegudes pel que resta dit en la Notícia preliminar a la Lletra 
als Efesins sobre les Lletres de la Captivitat. Aci bastará d'afegir que 
Epafras aná a Roma mentre Pau estava empresonat, i havent-lo visitat (si 
és que no hi aná expressament per a aixo), li exposá la situació de la 
cristiandat de Colossos i el perill que l'amenacava de part dels falsos doc- 
tors. És per conjurar aquest perill que Sant Pau escriu la Lletra, de la 

qual, junt amb les Lletres als Efesins ia Filemon, fou portador Tiíquic, 

acompanyat d'Onésim. Epafras restá a Roma amb l'Apostol.! 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

Malgrat la gran semblanca d'aquesta Lletra amb l'adrecada als Efesins, 

de la qual no sembla de vegades més que un resum, o una primera redac- 
ció esquemática, talment com s'esdevé en les Lletres als Gálates i als Ro- 
mans, es pot assenyalar com a tema principal de la nostra la primacia del 

Crist, estudiat en relació amb Déu, amb les creatures i amb l'Església, 

aixi com el de la Lletra als Efesins era, com ja s'ha dit, l'estudi de 1”Es- 
olésia en tant que cos mistic de Jesucrist. Tenim, doncs, una Lletra cris- 

tológica. El Crist hi és presentat com a cap de tots els éssers espirituals 

i materials, que els recapga tots i en fa un conjunt harmónic. És el 
llag entre Déu i el món tant sobrenatural com natural. L”altitud d'aquest 
tema, tenint en compte l'estil densissim i ardent de Sant Pau, a desgrat de 

la seva obscuritat i incoheréncia aparents, ja ens fa preveure una obra 
d'una importancia extraordinaria. 

La seva semblanca amb la Lletra als Efesins ha estat molt estudiada, 

comentada i fins exagerada. Passen de vint-i-cinc les frases semblants, 
de vegades idéntiques, que es troben en ambdues Lletres, i adhuc es pot 
assegurar que quasi tot el capitol primer dels Colossencs es podria refer 
amb frases extretes d'aci d'allá de Paltra Lletra. Hom diria que la dels 

Colossencs servi de canemás de la dels Efesins, co que suposaria una prio- 
ritat de composició. 

Tanmateix, hi ha altres diferéncies, sense l'assenyalada. La dels Co- 
lossencs té un to polémic molt sostingut, carácter del tot absent de la 
dels Efesins, que és una dissertació pacifica. La dels Efesins, ja hem vist 
que no té cap color local ni cap to personal, ben al contrari de la dels 
Colossencs : aixi, per exemple, Pacció de gracies en Eph. 1, 3-14 es re- 
fereix als beneficis reportats al món pel Cristianisme, mentre que en 
Col. L, 3-8 es desplega sobre les excellents disposicions dels cristians de 
Colossos. Són, doncs, dues Lletres distintes i és ben inútil el treball que 

1 CoJ. 1V, 12; Philem. 23. 
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es prenen els critics racionalistes, emportats per una passió aprioristica, 
per a determinar quina de les dues és obra d'un falsari plagiador. 

La divisió que hem adoptat, que és, poc més o menys, la seguida per 
tots els comentaristes, la distribueix de la segúent manera : 

Després de PexorD1 (1, 1-14), que conté la inscripció, Pacció de grá- 
cies i els vots pel progrés espiritual dels colossencs, ve la PRIMERA PART, 
que conté ensenyaments teórics (1, 15-Il, 23) dividida en dues seccions. 

La primera tracta de l Excellencia de Crist (1, 15-23) i conté un sol pa- 

ragraf. 

La segona tracta de l'Evangeli de Crist i conté dos paragrafs : 
1. Pau anuncia l'Evangeli de Crist als gentils. 

2. El defensa dels heretges. 

La SEGONA PART (11, 1-IV, 1) conté Ensenyaments bractics i consta de 
dos paragrafs : 

1. Preceptes generals sobre Pelevació d'esperit, la mortificació i 'exer- 
cici de les virtuts própies de l'home regenerat. 

2. Preceptes especials sobre els deures dels cónjuges, de fills i pares, 

de servents i senyors. 
Ve per fi PEriLeG (1V, 2-18), en qué recomana Poració continua i la 

prudencia en Pobrar, explica la missió de Tiquic envers ells i tramet les 
salutacions de costum. 

Quant a Pautenticitat, basta dir que aquesta Lletra frueix dels mateixos 
testimoniatges — que comencen en els Pares Apostólics Clement Roma, 

Ignasi i Policarp — que les Lletres anteriorment estudiades, i que els for- 
ceigs que fan els critics racionalistes per trobar raons de negar-la es des- 
fan ells amb ells amb contradicció mútua, senyal que la conclusió que 
volen apuntalar és falsa. Uns diuen, per exemple, que aquesta Lletra és 
un capbreu, fet per un falsari, de la dels Efesins, mentre altres diuen que 
la dels Efesins és un capbreu d'aquesta. 

D'altra banda, és cosa positiva que, adhuc entre els racionalistes, la per- 

suasió de lautenticitat d'aquesta Lletra va guanyant terreny. 



ΠΡΟΣ KOAOZZAEIZ 

EXORDIVM 

(, I - 14) 

(C. 1.) Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ 

Τιμόθεος ὃ ἀδελφὸς 2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν 

Χριστῷ: ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 

Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἥμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, ἐἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους ὅ διὰ 

τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε Ev 

τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου ὅθ τοῦ παρόντος εἷς ὑμᾶς, καθὼς 

καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς 

καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ 

ἐν ἀληθεία:' καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου 

ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, $6 καὶ δηλώσας 

ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς 

ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμε- 

νοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφία 

1.1 λιησ. xp. DerEerK al. sy? || 2 χολοσσαεις DYE, χολασσαῖις ΚΡ al. || χριστ.] + τησου AD* 
E*FG al. Ambrosiast vg || fin.] + xa: xuptov tnyoov χριστου NACFG al. || 3 xa] tw DFFG, om. BC* 
[Jom. χριστ. B|| 4 om. nv εχ. B||6 χοσμ.] + xa FGKL al. de vg sy |Jom. xa avé. K al. || 7 ὑπερ 
Ἴμων NFABDESrFerG al. Ambrosiast || 9 om. nat art. ΒΚ al. 

2. — Á Colossos. Ciutat molt antiga 3. — Donem gracies. Sant Pau empra 
de la Frigia, al sud-est de l'Asia Menor,  sovint el plural parlant només d'ell. 
prop de Laodicea. La seva església Aqui sembla que es refereix a ell i a Ti- 
constava, gairebé en tota la seva tota-  moteu. 
litat, de fidels provinents del paganisme. A Déu i Pare del Senyor nostre Jesu- 



E ΥΖῚ 

LLETRA ALS COLOSSENCS 

EXORDI 

(1, Ss 14) 

(C.I.) *Pau, apóstol de Jesucrist per voluntat de Déu, i Timoteu, el 

germá, *als sants i fidels germans en Crist que són a Colossos : $ grá- 

cia a vosaltres i pau de Déu Pare nostre. 

Donem grácies a Déu i Pare del Senyor nostre Jesucrist, sempre pre- 

gant per vosaltres, *puix que hem hagut esment de la vostra fe en Crist 

Jesús i de la caritat que teniu envers tots els sants, *per raó de P'esperanca 

que us és reservada en els cels, la qual havieu ja sentit en la paraula de la 

veritat de l'evangeli, $que ha arribat fins a vosaltres, tal com també a tot 

el món, fructificant i creixent mateix que en vosaltres, des del dia que la 

sentireu i coneguéreu la grácia de Déu en veritat, “com aprenguéreu 

d'Epafras, el car conservent vostre, el qual és fidel ministre del Crist en 

- favor de vosaltres, $el qual també ens ha manifestat la vostra caritat en es- 

perit. *Per aixó també nosaltres, des del dia que ho oirem, no parem de 

pregar per vosaltrés i de demanar que sigueu omplerts del ple coneixement 

ED τὸν 3,PER 1, 3. £s., Eph. 1, 15 s.; Philem. 5. 5,1 Cor. vi, 7; Eph. 1,13. 7, Inf. 1, 12. 
9, Eph. 1, 8 

crist. Alguns manuscrits grecs ometen  Pevangeli. El mot evangeli tant pot 
la conjunció ¿. dependre del substantiu que el prece- 

Sempre. Estius opina que aquest ad- 
verbi afecta la locució donem gracies, no 
el gerundi pregant. 

4. — Puix que hem hagut esment. El 
grec empra l'aorist i no el participi pre- 
sent de la Vg. 

5. — En la paraula de la veritat de 

deix, com ésser una aposició. 
7.—Com aprenguereu d' Epafras. Hom 

dedueix d'aquest verset que Sant Pau 
no evangelitza personalment els colos- 
sencs. Fou Epafras el primer que els 
anuncia el Crist, havent estat, segons 
tradició, el primer bisbe de Colossos. 



[41 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ -ἰ, 10-14 

καὶ συνέσει πνευματικῇ, 19 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν 

ἀρεσκίαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ 

ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, 1! ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος 

τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς 

ἸΞεὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ 

κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί: 1337 ἐρύσατο ἥμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ 

σκότους καὶ μετέστησεν εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 

14ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν' 

10 περιπ.] + ἘΕὨὅυμας EKLP as. arm|| εἰς τὴν ἐπιγνωσιν ΚΙ, αε.}} 12 εὐχ.] + apa B || τω θεω 
πατρι νὶ 37 fe fuld sy? || τχανωσ.] χαλεσαντι DEFG(B) |] 14 eoxop. Β 

10.—Digna del Senyor. Vg.tradueix:  nomaásia: ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμε- 
«Digna de Crist» probablement per in- νοι. 
voluntari error dels copistes. Amb goig. Molts intérprets i moltes 

11. — Enrobustits en tota fortitud.  edicions de la Vg. refereixen aquests 
El text grec ofereix una colpidora para-  mots al verset segúent. 
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de la seva voluntat en tota saviesa i intelligéncia espiritual, 1%perqué 

camineu d'una manera digna del Senyor, agradant-li en tot, llevant fruit 

en tota obra bona i creixent en el coneixement de Déu, *enrobustits en 

tota fortitud segons el poder de la seva gloria per a tota paciencia i longa- 

nimitat amb goig, 15 donant grácies al Pare que us ha fet capacos de parti- 

cipar en l'heréncia dels sants en la llum, 15 6] qual ens arrabassá de la 

potestat de les tenebres i ens transporta al regne del Fill del seu amor, 

| Men qui tenim la redempció, el perdó dels pecats, 

10, Eph. 1v, 1; 1 Thes. nm, 12. 14, Eph. 1, 7. 

12. — Donant gracies al Pare. Vg. perla seva sang», diu Vg. Tanmateix, 
i alguns manuscrits grecs porten: «Do- aquests darrers mots manquen en gai- 
nant grácies a Déu Pare.» rebé tots els manuscrits grecs i en 

13. — En aquest verset el regne sig- molts de llatins. Probablement, és una 
nifica l'Església militant. addició manllevada al passatge de la 

14. —La redempció. «La redempció  Lletra als Efesins, l, 7. 



PARS PRIOR 

INSTITVTIO THEORETICA 

(1, 15 - 1, 23) 

Il, DE EXCELLENTIA CHRISTI 

(1, 15-23) 

15%0c ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 

Ιδόὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς, τὰ δρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 

εἴτε ἐξουσίαι: τὰ πάντα δι᾽’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται᾽ 11 καὶ 

αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα Ev αὐτῷ συνέστηκεν, 18 καὶ αὐτὸς 

ἐστιν ἧ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας: ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότο- 

κος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19ὅτι ἐν 

15. — Imatge de Déu, Pinvisible. La 
relació personal del Verb amb el Pare 
consisteix a ésser-ne imatge inteHectual 
dVadequació perfecta, que arriba a la 
consubstancialitat, com a terme que és 
de la inteHecció per la qual el Pare es 
coneix a si mateix i tota altra cosa real 
i possible. — En llenguatge paulí, Déu 
és el Pare, a qui el carácter d'invisible 
convé en tant que Déu, 1 també en tant 
que Pare, com atribut personal i inco- 
municable, en virtut del qual el Pare, 
Déu i principi de tota processió divina, 
envia les altres Persones i no és enviat 
per elles. —Primogeénit de tota creatura. 
No perque sigui la primera creada per 
Déu, segons la interpretació arriana, sinó 

perqué és més exceHent que totes les 
creatures, puix que per ell foren crea- 
des totes 1 és abans que totes, segons 
es diu en els vv. segúents. 

16. — Vegeu la nota a Eph. Ἐ 21. 
Alli són esmentades les virtuts que 
manquen aquí; en canvi aquí s'afegei- 
xen els trons. Sant Pau, en totes les 
seves lletres, no arriba a esmentar totes 
les jerarquies angéliques, ni ens diu un 
mot sobre llur natura o carácter distin- 
tiu, curós com és solament d'establir 
llur subordinació al Crist com a Crea- 
dor 1 Cap de totes elles. 

16-17. — Per ell denota la causa efi- 
cient; per a ell, la causa final; en ell, la 
causa exemplar. 



PRIMERA PART 

ENSENYAMENTS TEORICS 
(1, 15 -I, 23) 

Il. EXCELLENCIA DE CRIST 

tE I5 3 23) 

15€] qual és imatge de Déu, l'invisible, primogénit de tota creatura, 

16 car en ell foren creades totes les coses, les del cel i les de la terra, les 

visibles 1 les invisibles, siguin trons, siguin dominacions, siguin principats, 

siguin potestats : totes les coses per ell i per a ell foren creades; 171 ell és 

abans que totes ἱ totes en ell subsisteixen, 151 ell és el cap del cos de 1'Es- 

glésia, i ell és principi, primogénit d'entre els morts, per tal que en tota 

cosa ell primegi, 13 perque en ell plagué que habités tota la plenitud, 301 

19, E Gor, 4 > 16, lo1,3; Eph. 1, 21. 
Eph. 1, 23; 11, 16. 

16-18. — Del mateix Crist s'afirmen 
qualitats propies de Déu i de l'home, 
per raó de la unitat de persona a qui 
poden ésser atribuides propietats i ope- 
racions d'ambdues natures, en virtut 
del que els teólegs anomenen comuni- 
ció d'idiomes. De Déu: totes les coses per 
ell i per a ell foren creades (vw. 16). De 
l'home, vida terrestre: ell és el cap del 
cos de Pesglésia (ν. 18). De l'home, 
vida gloriosa: ell és principi, primogénit 
T' entre els morts (y. 18). Vegeu també 
Phil. II, 6, 7, 9; 11 Cor. VIII, 9; Rom. 
ira. Col ΤΠ 9, o: 

18. — La primacia de Crist en l'ordre 

18, I Cor. xv, 20; Eph. 1, 22; Apc. 1, 5. 19, Inf. 11, 9; 

natural és afirmada aci de l'ordre so- 
brenatural de la grácia, en el qual el 
Crist primeja, com a cap i com a pri- 
mogénit entre els ressuscitats. Aquesta 
expressió podria ésser considerada com 
la tesi que és desenrotllada en tota 
aquesta Lletra. 

19. — Plague. A Déu, esmentat en 
el verset 15. Cap altre complement 
d'aquest verb no lliga amb el sentit. 

Tota la plenitud. No precisament de 
la divinitat, com més avall (11, 9), sinó 
de les gracies, en igual sentit que en el 
próleg de Sant Joan (1, 14). D'aquella 
plenitud, peró, deriva aquesta, que és 
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αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι kai δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλ- 

λάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ 

21 καὶ 

ὕμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοία ἐν τοῖς 

αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ἔργοις τοῖς πονηροῖς, “2vuvi de ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς 

σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους 

καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, Bel γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμε- 

λιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγ- 
In ii γελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ÚTIO τὸν oypa- 

νόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

II. “DE EVANGELIO [CHRISIA 

(, 24-11, 23) 

1. PAVLVS GENTIBVS ILLVD ANNVNTIAT 

24 NO0v χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ 

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώ- 

ματος αὐτοῦ, $ ἐστιν ἣ ἐκκλησία, 35 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν 

οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ, 25 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν 

γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 51 οἷς ἠθέλησεν ὃ θεὸς 

γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 

20 om. δι autov 29 BD*FGL al. lat || 21 τὴ διαν.] τῆς διανοιας υμων FGd e Hil || 22 ἀποχαταλ- 
λαγεντες D*FerGe Ambrosiast, -nMNhaynte B (17) ||om. τῆς capx. Marcion || om. autov 19 FerG |] 
0av.] + αὐτου NAP al. sy |] 23 πασὴ] + tn EKLP al. || ótax.] χηρυξ xa ἁἀποστολος N*P(A sybm) 
|| 26 αγιοις] ἁἀποστολοις FerG || 27 om. τι DerFG || τουτου] του θεου D*FGe Hil Ambrosiast 

donada a Crist per raó de la seva dig- 
nitat de Cap de l'Església i del seu ofici 
de pacificador universal. D”aquesta ple- 
nitud de gracia, davalla, al seu torn, la 
gracia santificant que omple els mem- 
bres del Crist mistic. 

19-20. — Tots els pronoms perso- 
nals es refereixen a Crist: en ell (ἔν 
αὐτῷ) significa la causa moral; per 
mitja dell (δι avroú), Pacció media- 
triu; envers ell (εἰς αὐτόν), la causa 
final. 'Tenim aci expressada una doble 
reconciliació que abragca alhora la con- 

versió dels homes a Déu 1 l'apropament 
mutual de les creatures, fins aleshores 
en guerra. D'aquest text, peró, no es 
pot desprendre que la mort de Crist pro- 
duis una reconciliació dels angels amb 
Déu, o fos la causa meritoria de la grá- 
cia dels angels. La pacificació de qué 
es parla aquí és només la reconciliació 
dels ángels amb els homes, fins ales- 
hores rebels a Déu. El Crist, doncs, 
forma amb els homes un cos místic, 
amb comunicació d'una mateixa vida 
sobrenatural, peró amb els ángels no 
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per mitjá d'ell reconciliar totes les coses envers ell, per ell pacificant amb 

la sang de la seva creu ja les coses de sobre la terra, ja les del cel. *1 yos- 

altres que un temps fóreu estrangers i enemics en esperit, per males obres, 

22 ara, peró, us reconcilia en el cos de la seva carn per la mort, per tal de 

presentar-vos sants i immaculats i irreprensibles a la seva presencia, Y si 

és que persevereu fonamentats i afermats en la fe, i no sollevats de Pes- 

peranca de l'evangeli que oireu, el que ha estat predicat a tota creatura de 

sota el cel, del qual jo, Pau, he esdevingut ministre. 

II. DE L'EVANGELI DE CRIST 

(E:24-1,,23) 

1. Pau L'ANUNCIA ALS GENTILS 

24 Ara jo m'alegro en el sofriment per vosaltres i completo en la meva 

carn el que manca a les tribulacions del Crist pel seu cos, que és l'Església, 

25de la qual he esdevingut ministre per dispensació de Déu que m'ha 

estat donada per a vosaltres, per anunciar plenament la paraula de Déu, 

26 el misteri ocult des dels segles i les generacions, peró ara revelat als 

seus sants, 2 als quals Déu ha volgut fer conéixer quina és la riquesa de 

la gloria d'aquest misteri en les nacions, el qual és Crist en vosaltres, 

21, Eph. 1v, 18. 22, Eph. 1, 4; v, 27. 

forma més que un Regne, del qual Ell 
és Cap. 

20. — Envers ell. O sigui amb Déu, 
- no amb Crist, car així ho aconsella la 
doctrina de St. Pau sobre la reconcilia- 
ció del llinatge amb Déu. 

22. — Ara, pero, us reconcilia, En el 
text grec imprés, aquests mots formen 
part del verset precedent; cal, amb tot, 
confessar que la divisió de Vg. és més 
raonable. 

23. —Fonamentats i afermats. Áquests 
dos termes són manllevats a l'arquitec- 
tura. El primer expressa la solidesa 
dels fonaments; el segon, la de Pedifici 
sencer. 

24. — Completo en la meva carn el 
que manca a les tribulacions del Crist. 
Primera fase de la comunió dels sants: 

23, Eph. 1, 7. 25 ss., Eph. 111, 2 55. 27, Eph. 1, 18. 

Padquisició de mérits per al tresor que 
després distribueix l'Església. El pri- 
mer a adquirir aquests mérits, i en grau 
infinit, fou Jesucrist, pero els manca al- 
guna cosa, que Sant Pau és joiós de 
suplir. Ultra l'aplicació a cadascuna de 
les animes, els manca la cooperació 
del Crist mistic o social, que, com l'in- 
dividual, está subjecte a les tribulacions, 
per tal de tenir part activa en la comu- 
nió dels sants. Així resta refermada la 
gran solidaritat de tots els membres de 
PEsglésia entre ells i amb el Crist. 

26. — El misteri ocult des dels segles. 
Vegeu les notes a Eph. III. 

27.—D' aquest misteri. «D'aquest sa- 
grament», tradueix Vg. 

El qual és Crist en vosaltres, Pespe- 
ranga de la gloria. Molts exegetes ad- 
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ὅς ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἣ ἐλπὶς τῆς δόξης: *3v ἣμεῖς καταγγέλ- 

λομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ" 

9εῖὶς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ÉVEp- 

γουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

(6, 1.) Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 

τῶν ἐν Λαοδικία καὶ ὅσοι οὐχ ἑώρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, "va 

παρακληθῶσιν at καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπη καὶ sic πᾶν 

πιλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου 

τοῦ θεοῦ, καὶ πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ, 5ἐν ᾧ εἶσιν πάντες οἵ θησαυροὶ 

τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι. 

2. PAVLVS ΑΒ HAERETICIS ILLVD DEFENDIT 

Ἐ Τοῦτο dz λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογία. ὅ εἶ 

γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἶμι, χαίρων καὶ 

βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἷς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 

606 οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περι- 

πατεῖτε, ἴ ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι 

8 Βλέ- 

τίετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὃ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς 

ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ 

[ἐν] τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστία. 

κόσμου καὶ οὗ κατὰ Χριστόν: ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα 

27 ος] o ABFGP al. lat || 28 om. παντ. ανθρ. D*E*FG al. Ambrosiast |}  σοφ.] + Ἐ πνευματιχὴ FG 
dellyp.] + tnoov EKLP al. fug sy? || 11. 1 λαοὸδ.] + χαι τῶν ev teparroder 10. 31 al. syh || om. εν 
capxrN*||2 συμβιβασθεντων ΚΙ al, sybm || om. χαὶ πατρος xa: του B Hil, τ. θ. ο ἐστιν χριστος 
D*e Aug, τ. θ. πατρος (+ του AC 4) χριστου NAC ¿am fuld || 4. om. de NAB Ambrosiast Aug || un 
τις ΚΙ, al. ||7 περισσ.] + ev αυτὴ BEKL al. sy, + ev autw D* 1 ef ug 

meten com a millor la puntuació de Vg. 
que llegeix: «El qual és Crist, en vos- 
altres l'esperanca de la gloria.» 

1.—Í pels de Laodicea. Aquesta ciu- 
tat estava situada sobre el Licus, a 1'oest 
de Colossos i al sud de Hierápolis. 

2. — Perque siguin consolats. El grec 
pot significar també reconfortats. 

Del Déu Pare i del Crist. Hom compta 
almenys nou variants de la lligó que en- 
clou aquests mots. Inserim la que gai- 
rebé coincideix amb Vg. 

3. — En el qual són. El relatiu és re- 

ferit pels exegetes als mots misterio Crist, 
indistintament. Gramaticalment no hi 
ha res a oposar, ni que obligui a prefe- 
rir un sentit a Paltre. 

4. — Amb enraonies persuasives. Vg. 
tradueix: «in sublimitate sermonis», 
per bé que sembla preferible la lligó 
in subtilitate que hom troba en molts 
documents llatins. 

7. — En ell. Aquests mots man- 
quen en molts manuscrits; d'altres, en 
canvi, porten en ella, o sigui en la 
fe. 
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Pesperanca de la gloria, “Bel qual nosaltres anunciem, amonestant tot 

home ἰἱ instruint tot home en tota saviesa, per tal de presentar tot home 

perfecte en Crist: 394] qual fi, també jo treballo lluitant segons la seva 

operació que s'exerceix en mi poderosament. 

UC: 1) 
vosaltres i pels de Laodicea i per tots els qui no han vist el meu rostre en 

lPerqué vull que vosaltres sapigueu quina gran lluita tinc per 

carn, ? perqué siguin consolats llurs cors, estretament units en caritat, i per 

a tota riquesa de la plenitud de la intelligéncia, per al ple coneixement del 

misteri del Déu Pare i del Crist, %en el qual són ocults tots els tresors de 

la saviesa 1 de la ciéncia. 

2. PAU EL DEFENSA DELS HERETGES 

41] aixó ho dic per tal que ningú no us composi amb enraonies per- 

suasives. 5 Perqué, bé que en la carn sóc absent, peró en esperit sóc amb 

vosaltres, gojant-me i contemplant el vostre ordre i la fermesa de la 

vostra fe. 

6 Per tant, tal com rebéreu el Crist Jesús, el Senyor, en ell camineu, 

Y arrelats i sobreedificats en ell i afermats en la fe, tal com fóreu ensenyats, 

abundant en acció de grácies. 8Mireu que no hi hagi ningú que us 

arrabassi mitjangant la filosofia i vana fallácia, segons la tradició dels 

homes, segons els elements del món, ino segons Crist: *car en ell habita 

29, I Tim. 1v, εὖ. 

8.—Mitjangant la filosoña. AMusió a la 
cultura heHénica que desment la teoria 
racionalista d'haver-ne estat influit Sant 
Pau. Probablement, es tractava d'un sin- 

᾿ cretisme judeo-cristiá que reunia els 
elements de moltes sectes d'aleshores, 
en qué el judaisme aportava sobretot 
les práctiques i els filosofs pagans les 
idees. Els seductors de Colossos, com 
molts xarlatans d'aquell temps, es de- 
vien vanar del nom de filosofs. 

Segons els elements del mon. Vegeu la 
nota a Gálates, IV, 9. A més de les 
simples tradicions dels homes, era 
compresa també entre els elements del 
mon la Llei de Moisés, com a institució 
rudimentária acomodada a la feblesa 
de la infancia de la humanitat i destina- 
da, com tots ells, a esvanir-se a la vin- 
guda del Crist. 

18 - NOU TESTAMENT. XIV 

yla e, Sup. E 27. ὦν 15. xEv, 35. Ecch. 1,25. 5, 1 Cot: v, 3. Y, Sup: 1 19. 

9. — En ell habita la plenitud de la 
divinitat corporalment. Expressió jus- 
tissima del resultat de l'Encarnació. El 
grec θεότης es traduiria millor deitat, 
abstracte de Déu que divinitat (θειότης) 
abstracte de divi. La plenitud de la 
deitat és, doncs, la natura de Déu en 
si mateixa, no en participació. Habita 
(κατοικεῖ) significa un sojorn perma- 
nent, al contrari de παροικεῖν que im- 
porta un estada passatgera. Corporal- 
ment (σωματικῶς) no significa realment, 
com en Col. 1{ 17, on és oposat a 
ombra, com la realitat a la figura, ni 
substancialment, com interpreta Isidor 
Pelusiota (Epist. IV, 166), sinó encar- 
nada en un cos, com exposa el Pare 
grec Sant Joan Crisóstom. Es, doncs, 
un lloc paralel a Joan 1, 14: «Verbum 
caro factum est». 
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τῆς θεότητος σωματικῶς, 10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πετπιληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἣ 

κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ 

ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ 

τοῦ Χριστοῦ, 15 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρ- 

θητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ 

νεκρῶν: 18 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυ- 

otla τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος 

ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, 14 ξξαλείψας τὸ καθ᾽ ἣμῶν χειρόγραφον 
a τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἣμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ¿xk τοῦ μέσου, 

τπιροσηλῶώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ: 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 

ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησία, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ 

νουμηνίας ἢ σαββάτων, 1ἴ ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ 

Χριστοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ 

10 0c] o BDEzrFer 47 Hi || apyx. x. εξουσ.] ἐχχλήσιας DeEs(N) || 11 σωμ.] + τῶν αμαρτιων 
ΚΙ, al. Augcodd sy || 12 βαπτίσμω BD+FG 47 al. lat || 13 υμας 29] ἡμᾶς B 17 al. Ambr, om. DEFGP 
al. lat | μιν] viv LP al. f Tert Hil vg |] 15 om. tac ἀαρχ. χαι FerG RO. 16 χαι] Ἢ B sy? || 
17 a] o BFeGde Aug 

10. — Sobre la relació de Crist amb 
els angels, vegeu la nota a l, 20 1 a 
Eph.L-23, 

11.—A la circumcisió ritual i carnal 
dels jueus és oposada la gracia del Crist 
donada pel baptisme, que veng totes les 
concupiscéncies, despullant del cos de 
la carn, circumcisió espiritual i eficacis- 
sima, no feta de mans d'home, com 
altra, sinó directament de Déu. Pro- 
bablement, els judaitzants pertorbadors 
de Colossos no imposaven la circum- 
cisió als fidels, puix que Sant Pau no 
s'entreté a refutar-la. 

En el qual. Aquest pronom es refe- 
reix, segons alguns, al baptisme, i se- 
gons molts d'altres, al Crist. 

Amb la circumcisio... Segons Vg.: 
«Sinó amb la circumcisió...» L*adver- 
sativa sino és una addició posterior, per 
tal com no es llegeix en Poriginal, ni 
en els principals manuscrits de Vg. 

12. — Sepultats junt amb ell en el 
baptisme. ΕἸ baptisme és una mort 
mística, o figurativa, per la qual "home 
mor a la vida del pecat, incorporant-se 
a la mort de Crist en creu, per a res- 
suscitar amb ell a la vida nova de la 
gracia. El baptisme per immersió, prac- 
ticat en lEsglésia primitiva, s'adapta- 

va perfectament a aquest simbolisme. 
13-14. — El subjecte de lPoració és 

Déu, que ja ve del yerset anterior. El 
pronom vosaltres del y. 13 designa els 
gentils convertits; en canvi, el ν. 14 
es refereix a tots els cristians. La Llei 
mosaica era contraria als jueus perque 
els imposava deures feixucs 1 cástigs 
severíssims; als gentils, perqué els ex- 
cloia del poble de Déu 1 els deixava 
morts en el delicte ¡en la incircumcisió. 
Déu la canceHa, com qui esborra un 
albará on consta un debitori, la treu 
d'enmig com a cosa caducada i la clava 
a la creu de Crist per a donar més es- 
clat a la seva abrogació, acte de jus- 
ticia, ja que ella que ha crucificat el 
Crist, és crucificada per ell. Aixi Déu 
torna la llibertat 1 la justicia a gentils 
i jueus. 

13. — Fent-nos gracia. Es la lligó que 
donen els millors manuscrits grecs, 
que fou adoptada ja per Tischendorf. 
D'altres manuscrits diuen χαρισάμενος 
ὑμῖν (fent-vos gracia) que és la llicó 
seguida per Vg. 

14. — Pacta escrita. El mot grec sig- 
nifica origináriament un autograf, i per 
extensió, el compte d'un creditor. 

15. — Expoliant els principats i les po- 
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la plenitud de la divinitat corporalment, 10i en ell esteu complerts, el 

qual és el cap de tot principat i potestat, 1en el qual, a més, heu estat 

circumcidats amb circumcisió no feta de mans, amb el despullament del 

cos de la carn, amb la circumcisió del Crist, *?sepultats junt amb ell en 

el baptisme, amb el qual també ressuscitáreu mitjangant la fe en Pacció 

del Déu que el ressuscitá d'entre els morts; 151 a vosaltres, que éreu morts 

en el delicte i en el prepuci de la vostra carn, junt amb ell us vivifica, 

fent-nos grácia de tots els delictes, '*havent esborrat l'acta escrita en 

decrets contra nosaltres; la qual ens era contrária, i la llevá d'enmig, 

clavant-la a la creu; *expoliant els principats i les potestats, els mostrá 

palesament en espectacle, portant-los en triomf damunt d'ella. *4Ningu, 

doncs, no us judiqui en menjar o en beguda, o a propósit de festivitat, o 

de neoménia, o de dissabtes; 1 coses que són ombra de les futures, peró 

el cos, el del Crist. 18 Que ningú no us privi de la palma, afectant humi- 

litat i retent culte als ángels, lliurant-se a les seves visions, vanament 

10, Eph. 1, 21. 12, Rom. vi, 4; Eph. 1, 19 5. 
18, Mt. xxIv, 4. 

testats. No són aquí els esperits infer- 
nals, ni aquells imaginaris esperits in- 
termedis d'alguns exegetes heterodoxos 
moderns, sinó els angels bons, abans 
encarregats per Déu de la promulgació 
114 custodia de la Llei. Llur missió fou 
abolida per la mort en creu de Jesucrist, 
amb que resta demostrada la vanitat del 
culte supersticiós que els colossencs els 
retien. 
Damunt Y ella: la creu, esmentada al 

final del verset anterior. 
16-17. — Aquests versets proven que 

els fidels colossencs no eren, almenys 
en llur gran majoria, procedents del ju- 
daisme. Les prohibicions relatives a 
les begudes no afectaven sinó certes per- 
sones, com el sacerdot oficiant (Lv. X, 
9) o el natzaré (Nm. VI, 3), peró pro- 
bablement les sectes jueves rigoristes, 
estenent a tothom les prohibicions mo- 
saiques, proscrivien el vi 1 les begudes 
fermentades; les festivitats adudeixen les 
festes anuals; les neoménies, les que se 
celebraven cada mes a l'aparició de la 
lluna nova; els dissabtes, les setmanals 
(6% Gal. 15 10): 

16. — No us judiqui. En el sentit de 
condemnar o criticar. 
O en beguda. Cap prescripció mosai- 

13, Eph. 11, 1, 5. 14. ΡΠ τὶ Eso 1 17, EXDL, VEL, 55 Xy Eo 

ca, llevat de la que llegim en Nm. XIX, 
15, no pot entendre”s de la beguda. 
Sembla, per tant, que es tracta d'al- 
guna nova prescripció afegida pels ju- 
daitzans. 

18. — Que ningú no us privi de la pal- 
ma. Vg., amb menys fidelitat, tra- 
dueix: «Que ningú no us sedueixi». 

Retent culte als angels. Els innovadors 
de Colossos exageraven talment el culte 
dels angels i llur mitjanceria, que anaven 
a risc de menysconéixer el gran Mitjan- 
cer. Potser a aixó fa aHusió l'expressió 
del v. 19 no adherint-se al cap. El culte 
degut als angels no és, pero, proscrit per 
Sant Pau, que esmenta en nombre de 
llocs llurs oficis (Gal. II, 19; I Cor. 
ΝΠ τὸ: Cor ΧΙ: E Tbess. ΤᾺ 16: 
IM Ehess. 01: 7): 

Lliurant-se a les seves visions. Els co- 
dexs grecs ofereixen dues llicons: ú 
ἑώρακεν (les coses que veié) ¡ ἃ μὴ 
ἑώρακεν (les coses que no veié). La pri- 
mera és la seguida per nosaltres i dóna 
facilment la interpretació que va al text. 
La segona és seguida per la Vg. 1 se- 
gons ella, caldria interpretar, com Fil- 
lion: «foraviant-se en coses que no ha 
vist». Notem que en la nostra interpre- 
tació, la paraula visions sobreentén el 
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a ϑρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὕπὸ 
τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ 

σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμε- 
νον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 

20 El ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς 

ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε' “Lun ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγης, 33 ἅ 

ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκα- 

Mac τῶν ἀνθρώπων ; 53 ἅτινά ἔστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελο- 

θρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ Ev τιμῇ τινι πρὸς 

τιλησμονὴν τῆς σαρκός. 

18 αἹ + μη CKLP(FG) al. vz sy || 19 xep.] + χριστον DEEF syh || 21 0m. μηδὲ γευσὴ K || 23 ταπ.] 
+ του voos FGde Hil al. vg τγ} || om. va: 22 B Hil Ambrosiast Ambr 

qualificatiu preteses O enganyoses, sentit 
que ja comporta en certa manera la pa- 
raula visio en la nostra llengua. El sen- 
tités, doncs: «abandonant-se a les seves 
imaginacions iHusóries». 

Palbir de la carn. Vegeu la nota a 
I Gor. 1, 20. 

19. — Proveil pels tendrums i els lliga- 
ments. Versió estrictament literal. Pro- 
veit val aquí per fornit, alimentat. Ten- 
drums són els contactes per que s'unei- 
xen els membres, les articulacions. Els 
dligaments són els teixits conjuntius en 
general ἰ sota la seva generalitat poden 
entendre”s muscles, tendrums, tendons 
1 nervis. Aixi el cap espandeix la vida 
per tot el cos i li és principi d'unitat, de 
cohesió i de creixenga, magnífica sem- 
blanga de la influencia del Crist en el 
cos de l'Església. 

Tol el cos... creix amb la creixenga de 
Déu. La perfecció moral de Crist es 
comunica a tots els membres dels quals 
és cap. Aixi cada cristia ha d'aspirar a 
la perfecció del cap, esforgant-se a créi- 
xer segons la mesura de Crist, per tal 
que hi hagi en tot l'organisme propor- 
ció i harmonia. La creixenca de Déu 
vol dir la creixenca provinent de Déu, 
car es tracta d'un genitiu dels anome- 
nats d'autor. 

20. — Morireu amb Crist. La mort 
mística O figurativa del baptisme que 
posa fi a les servituds passades. El mon 
és el món moral, la humanitat sense el 
Crist, sotmesa a influéncies estranyes a 
les del Crist. Vg. afegeix una ilativa: 
«Si, doncs, morireu». 

Del món. «D”aquest món», diu Vg. 
Us imposeu ordenaments. El verb do- 
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inflat per Palbir de la seva carn, *%ino adherint-se al cap, del qual tot el 

cos, proveit pels tendrums i els lligaments, i trabat, creix amb la crei- 

xenca de Déu. 

20 Si morireu amb Crist als elements del món, ¿per qué us imposeu 

ordenaments, com si vivieu en el món: 21 «No toquis, no gustis, no 3 > 

palpis», coses totes que amb el seu ús van a corrupcio, 1 són segons els 

manaments i les ensenyances dels homes? *Les quals coses tenen un 

renom de saviesa per llur pietat espontánia i humilitat i maltracte del cos, 

peró no són pas gens honorables, ans només per a Pengreixament de la 

carn. 

19, Eph. 1v, 15. 

γματίζεσθε comporta el sentit de la veu 
mitjana o de la passiva, indistintament. 

- 21. — No toquis... Aquest verb 1 els 
dos que segueixen són construits en 
plural en Vg. 

St. Pau posa irónicament en boca dels 
falsos doctors aquestes prohibicions. 

22. — Í són segons els manaments i les 
ensenyances dels homes ? Es refereix a les 
prohibicions d'aquests versets. Afegim 
els mots 1 són, els més breus que hem 
trobat per a aclarir el sentit. No són 
preceptes de Déu, sinó dels homes. Al- 
guns, com hem dit, no eren en la llei 
de Moisés. . 

Totes aquestes coses que hom us 
prohibeix no poden sollar la cons- 
ciéncia, com a purament materials que 
són, com ho prova que amb el sol ús 
d'elles es destrueixen. (Cf. Mt, XV, 
e 1 Cor VL ΣΉ VUL 8). 

dr O AN AA 22, Is. xxix, 13; Mt. xv, 9. 

23. — Dos elements principals inte- 
graven els ensenyaments dels seduc- 
tors dels colossencs: el culte supersti- 
ciós dels angels i un ascetisme corporal 
exagerat. Malgrat les aparences de 
pietat, humilitat i mortificació, aquests 
ensenyaments no tenien res d'honora- 
ble, ans, tot extenuant el cos, engreixa- 
ven la carn. A notar el contrast entre 
cos (part material de la natura humana) 
i carn (tendencia a les cobejances im- 
pures). 

Es un fet conegut en Ascética que 
una mortificació exterior menada sen- 
se esperit d'obediéncia moltes vegades 
excita encara més les passions jussa- 
nes. Aixó ha fet pensar que els se- 
ductors dels colossencs eren una barreja 
d'essenisme i de gnosticisme, mentre 
aquestes paraules no es prenguin en 
sentit estricte. 



PARS ALTERA 

INSTITVTIO "PRACTICA 

(UI, 1-IV, 1) 

(C. HL.) 
Χριστός ἐστιν ἐν 06:82 τοῦ θεοῦ καθήμενος" 

ἐπὶ τῆς γῆς. 

Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ: 

I. PRAECEPTA GENERALIA 

1Et οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὃ 

2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ 

ὃ ἀπεθάνετε γάρ, καὶ Y ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ ρ ᾿ 

tótav ὃ Χριστὸς φανερωθῇ, ἧ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ 

Úpelo σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 

δ Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, 

πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, 

635 ἃ ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 
ς m ΄ er 3 La > , 

καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ¿LATE ἐν TOÚTOLG* 

Tév οἷς 

8 yuvi de ἀτπόθε- 

σθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν 

ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν' Yun ψεύδεσθε εἷς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι 

111.4 om. σὺν αυτω 4 57 || $ μελη] + Εὑμων ADEFGHKLP al. lat || om. χαχὴν FerG Hil||6 om. 
επι-τ-απειθ. B Cypr Ambrosiast || 8 om. χαὶ ὑμεῖς NE sa || fin.] + μὴ ἐχπορενεσθω FG Ambrosiast 

1. — Si, doncs... La partícula si no 
és aquí dubitativa, sinó que equival a 
puix que. La conjunció doncs, repre- 
senta, sembla, una illació amb el verset 
12 del capítol anterior. 

3. —La mort a nosaltres mateixos, 
o a l'home vell esclau del pecat, s'es- 
devingué en el baptisme, on rebérem la 
vida de Crist. Pero, a diferencia de la 
mort física, aquesta mort moral al pecat 
pot ésser més o menys perfecta, 1 fins 
pot retractar-se. Per aixó 1 Apostol, 

després de dir-nos que som morts, ens 
exhorta a mortificar els nostres mem- 
bres. Es en aquest mateix sentit que 
poc més amunt (vv. 1 i 2) després 
d'haver-nos dit que haviem ressuscitat 
amb el Crist, ens exhorta a aspirar a 
les coses celestials. 

4. — Vida nostra. Molts manuscrits 
porten vida vostra; és, per tant, una 
llicó incerta. 

5. — Mortifiqueu, doncs... 
qúencia del verset 3. 

Conse- 



SEGUNA PART 

ENSENYAMENTS PRÁCTICS 

ἔπ τ οὐ ar) 

Ι. PRECEPTES GENERALS 

(C. II.) 51 doncs, heu ressuscitat amb el Crist, cerqueu les coses 

d'amunt, on és el Crist assegut a la dreta del Pare, *les coses d'amunt 

penseu, no pas les de sobre la terra. *Perqué sou morts i la vostra vida 

és amagada amb el Crist en Déu; quan el Crist, vida nostra, es manifes- 

tará, llayvors també vosaltres sereu manifestats amb ell en gloria. 

$ Mortifiqueu, doncs, els membres que són sobre la terra, fornica- 

ció, impuresa, passió carnal, mal desig i la cobejanga, la qual és idola- 

tria, Pper les quals coses ve la ira de Déu sobre els fills de la descreenca, 

“en les quals també vosaltres camináreu un temps, quan vivieu amb 

aquests; $peró ara deseixiu-vos també vosaltres de tot: ira, indignació, 

malicia, maledicéncia, conversa deshonesta de la vostra boca; %no us 

mentiu els uns als altres, ans despulleu-vos de l'home vell amb les seves 
Ὧν PS. cx, 1. 5, Eph. y, 3. 6,Rom.1, 18; Eph. v, 6. 

45 Epb. mw, 22.59.; Hbr. χα, 15 1Ptr, 51, 15 11, 2. 
1, Galo v; 19; Eph: 11,35 TV, 35. 8, Rom, vr 

5. — Cobejanga. Vegeu la nota a 
Eph. V, 3. La raó alegada allí és re- 
forcada ací per l'aproximació que es fa 
entre la πλεονεξία 1 la idolatria, estra- 
nya en el sentit d'avaricia i molt fun- 
dada en 1*Escriptura en el sentit de co- 
bejanca carnal. 

7. — En els quals... amb aquests. 
Aquests dos pronoms resten ambigus 
tant en grec com en llatí. El primer 
s'ha d'aplicar, sembla, als vicis enume- 

rats abans, mentre que el segon, cal 
referir-lo probablement als pecadors. 

9. — L'home vell, mort en principi 
en el baptisme, és l'heréncia del primer 
pare, la natura corrompuda i decantada 
al mal; l'home nou, nat en el baptis- 
me, és l'home regenerat per la grácia 
sobrenatural. Els dos imperatius des- 
pulleu-vos i revestiu-vos podrien també 
traduir-se per participis de pretérit ha- 
vent-vos despullat, havent-vos revestit, al- 
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τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν 

νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἷς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 

αὐτόν, ΕἸ ὅπου οὐκ ¿vi Ἕλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, 

βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν 

Χριστός. 

᾿ξ Ενδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγ- 

χνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, τιραὕτητα, μακροϑυμίαν, 

18 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις τιρός τινα ἔχη 

μβομφήν' em 
πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 15 καὶ 

καθὼς καὶ ὃ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς: 

ἣ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ 

ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 165 λόγος τοῦ 

Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ 

νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμνοις ᾧδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι 

ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ: 11καὶ πᾶν $ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν 

λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾿Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ 

θεῷ πατρὶ δι' αὐτοῦ. 

2. PRAECEPTA SPECIALIA 

18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν Ev κυρίῳ. 19 01 

30 Ta 

τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἔστιν 

ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 

ἐν κυρίῳ. *101 πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 

11 evt] + apoey χαι θηλν ΘΈΕΞΕΟ Ambr Aug|| 12 om. χαὶ Β 17 || 13 μομφ.] οργὴν FsrGer || 
χριστ.] χυριος ABDEFG al. e Aug vg, θεος N (17 Aug) || 14 0] os N*D, ἡτις EKL al. || τελ.] evotr- 
τος D+FarGe Ambrosiast || 15 xotat.] θεου EKL 17 al. .Imbrosiast || 16 xproT.] xuprtov AC 17 al. || θεω] 
χυριω EKL al. || 17 θεω xa πατρι DEFGKL al. vg sy |] 18 τοις] + tótorc L al. || avóp.] + vpwv 
D*E*FG sy? || 19 yuv.] + vuwv DFEFFG Ambrosiast vg || 21 ἐρεθ.] mapopyilere NACD*E*FGKL 
al. syhm 

lusió evident a la recepció fructuosa del 
baptisme. El text grec permet totes 
dues interpretacions, peró el sentit ex- 
hortatori del context-i el lloc paraHel 
Eph. IV. 22 ens han fet preferir la for- 
ma imperativa. 

10. — Segons la imatge. AMusió al 
cap. 1 del Génesi, versets 26 i 27. 

11. — La mateixa idea de Gal. III, 
28-29 (vegeu la nota a aquest lloc), 
amb la particularitat que aqui esmenta 
els escites, que eren considerats els més 
bárbars entre els bárbars. 

On no hi ha. L'adverbi on és referit 

per alguns al substantiu coneixement ἢ 
per altres als mots home nou. 

12. — D'entranyes de misericordia. 
Els antics consideraven les entranyes 
com a seu de la pietat o compassió. 

Mansuetud. Vg. menys exactament 
tradueix modestia. 
14. — Vg. afegeix «charitatem ha- 

bete». D'altres sobreentendrien reves- 
tiu-vos de la caritat. Ho deixem com 
en original grec que no vol dir sinó 
que la caritat está per damunt de les 
virtuts que ha enumerat abans. 

¿De que és vincle, la caritat? Segons 
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obres, 191 revestiu-vos del nou, del qui es renova envers el coneixement 

perfecte, segons la imatge d”aquell qui el crea, on no hi ha grec i jueu, 

circumcisió i prepuci, bárbar, escita, lliure, esclau, sinó el Crist tot en 

tots, 

12 Revestiu-vos, doncs, com escollits de Déu, sants i benamats, d'en- 

tranyes de misericordia, de benignitat, d'humilitat, de mansuetud, de llarga 

esperanca; *suportant-vos mútuament i perdonant-vos entre vosaltres si 

algú contra un altre té motiu de queixa: com el Senyor us perdoná a 

vosaltres, aixi vosaltres també; 151 per damunt de totes aquestes coses, la 

caritat, que és vincle de la perfecció. 151 la pau del Crist comandi en els 

vostres cors, per a la qual heu estat també cridats a un cos; 1 sigueu 

agraits. 151,4 paraula del Crist habiti en vosaltres opulentament, en tota 

saviesa, ensenyant-vos i amonestant-vos a vosaltres mateixos amb salms, 

himnes i cántics espirituals, per la gracia cantant en els vostres cors a 

Déu; 171 tot el que feu de paraula i d'obra, tot en nom del Senyor Jesús, 

donant grácies a Déu Pare per ell. 

2. PRECEPTES ESPECIALS 

18] ε5 dones, estigueu subjectes als vostres marits, com escau, en el 

Senyor. Els marits, ameu les mullers ino sigueu amargs per a 

20 Els fills, obeiu als vostres pares en tot, car aixó és agradable 

en el Senyor. Els pares, no irriteu els vostres fills perque no siguin 

elles. 

10, Gn. 1, 26ss. 11, Gal. mm, 28. 12ss. Eph. 1v, 255., 32. 15, Phil. 1v, 7. 16s., Eph. v, 19 s. 17, 1 Cor. 
36 18 Epb. y, 225 Pt. m, 1. :19, Eph. v, 255 1Ptr. mu, 7. 205s., Eph. vx, 1, 4:5. 

molts, de totes les virtuts, el conjunt 
de les quals constitueix la perfecció. 
Així, St. Joan Crisóstom. Pero és tam- 
bé probable aquest sentit que hi veuen 
alguns altres: la caritat és el lligam 
que uneix els cristians entre ells. Lla- 
vors, el genitiu de la perfeccio seria o un 
genitiu de qualitat (un vincle perfecte), 
o d'aposició (un lligam que consisteix 
en la perfecció), o també un genitiu 
possessiu, i aleshores significaria un 
vincle dels perfectes. 

15. — Comandi. El verb βραβευέτω 
significa actuar d'arbitre, o sigui decidir 
una contesa. Encara una imatge man- 
llevada als jocs atlétics. 

16.— Amb salms, himnes. Vegeu Eph. 
V, 19. 

17. — El Crist és el mitjancer davant 
el Pare de les nostres pregáries i ac- 
cions de grácies. 

18. —La resta d'aquest capitol és una 
reproducció, en part literal, del passatge 
de la lletra als Efesins V, 22-Vl, 1-9. 

19. — Ameu. les imullers. El text 
grec manca del pronom vostres que la 
Vg. afegeix amb molt d'encert per tal de 
completar el sentit. 

20. — Deures dels fills envers els 
pares. Han d'obeir-los en tot (κατὰ 
πάντα), perqué aixo fet en el Senyor, o 
que exclou Pobediéncia a un possible 
precepte contra la llei divina, és cosa 
agradable. Se sobreentén a Déu. 

21. —Deures dels pares envers els 
fills. No calia recordar-los el deure de 
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2201 δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν 

ὀφθαλμοδουλείαις ὧς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβού- 

μενοι τὸν κύριον. 298 ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ 

καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 3: εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπό- 

δοσιν τῆς κληρονομίας. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε: Bó γὰρ ἀδικῶν 

(ἐν Or 
κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι 

κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληψία. 

καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ. 

EPILOGVS 

(IV, 2-18) 

En προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστία, 

ὃ προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἣμῶν, ἵνα ὃ θεὸς ἀνοίξη ἣμῖν θύραν τοῦ 

λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι, “ἵνα pave- 

ρώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

5 Ἐν σοφία περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραξζόμενοι. 

65 λόγος ὑμῶν πάντοτε Ev χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ 

ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 

ἴ Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὃ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ 

πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ, δὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἷς 

αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ Bv καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 

22 χυριονήθεον K αἱ. 4 ε|} 23 ἐπε. xa: παν οτι εαν EKL (al.) sy || χυρ.] + δουλευοντες A 6 || 
24. 25 XANP. του XUPLOV ἡμῶων τησου χριστου ὦ δουλ. FGde Ambrosiast || 25 γὰρ] de EKL al. sy 
||¡fn.] + Tapa τω θεω FG Ambrosiast || 1V. 1 οὐρανοῖς DEFGKL al. syh || 2 om. ev αὐτὴ N* || om- 
ev εὐχ. DYE* Cypr Ambrosiast||3 ΔΟγ.] + ev παρρήσια A || χριστ.] θεου B*L al. || δι ον BF8rG || 
5 EV πασὴ COPLA 37 ||7 om. xa συνὸ. NF||8 yvw τ. π. υμων CELK αἱ. f Ambrosiast vg sy 

amor, essent aixó un sentiment natu- 
ral. L'únic que preceptua és una educa- 
ció basada en la benignitat, de por que 
un tracte de rigor no els faci esdevenir 
apocats i perdre la confianca, de qué po- 
dria originar-se el temor servil i la men- 
tida. Vegeu el lloc paraHel: Eph. VI, 4. 

En aquest verset, 1* Apostol, com re- 
marca Bisping, fa aHusió al dret abso- 
lut que les lleis i els costums pagans 
atribueixen als pares damunt llurs fills. 

22-25. — Codi dels deures dels es- 
claus. Han d'obeir llurs amos en tot, 

llevat del que s'oposi a la llei divina, 
salvetat que no calia fer, perqué Sant 
Pau s'adreca a esclaus i a amos cris- 
tians; i en el referent a l'esfera tempo- 
poral en qué s'enclou l'autoritat dels 
amos, co que és significat per les parau- 
les segons la carn; han d'obeir-los sin- 
cerament, sense fingiment ni duplicitat, 
ans amb simplicitat de cor; amb temor, 
inspirat no pas pels homes, sinó pel Se- 
nyor; interiorment, com servint al Se- 
nyor (v. 24); en espera de la recom- 
pensa celestial i per evitar els cástigs 
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apocats. *2Els servents, obeiu en tot als vostres amos segons la carn, no 

servint pas a la vista, com donant gust a Phome, ans amb simplicitat de 

cor, tement el Senyor. ?Qualsevol cosa que feu, feu-la de cor, com 

per al Senyor i no per als homes, ?**sabent que del Senyor rebreu la re- 

compensa de l'heréncia: serviu el Crist Senyor; car aquell qui obra 

injustament, alló que injustament ha fet cobrara, i no hi ha accepció de 

persones. (C. IV.) 

esclaus, sabent que també vosaltres teniu un Senyor en el cel. 

1 Els amos, el que és justi equitatiu atorgueu als 

EPÍLEG 

(IV, 2-18) 

2 Persevereu en Poració, i vetlleu-hi en acció de gracies, *pregant en- 

sems també per nosaltres, per tal que Déu ens obri la porta de la paraula 

per anunciar el misteri del Crist, per causa del qual fins estic encadenat, 

ta fi de fer-lo conéixer tal com em convé de parlar. 

5 Conduiu-vos amb saviesa envers els de fora, collint tota avinentesa. 

6 El vostre parlar sigui sempre amb gracia, assaonat amb sal, perqué sapi- 

gueu com cal respondre a cadascú. 

“Tot el referent a mi, us ho fará saber Tiquic, el car germa i fidel 

ministre i conservent en el Senyor, $el qual vaig trametre per aixó mateix 

a vosaltres perqué conegueu les nostres coses i perqué consoli els vostres 

2, Lc. xvm, 1; 1 Thes. v, 17. 22, Eph. vi, 5; Tit. 11, 9; 1 Ptr.n, 18. 23ss., Eph. vr, 7 ss. 
Κι, Eph. NX, 21.5: 

3, Eph. 
vi, 195 IU Thes. 11, 1. 5, Eph. v, 15. 6, Eph. ἵν; 29. 

intimats pel Senyor als qui obren la 
injusticia. 

22. — Tement el Senyor. Millor que 
«tement Déu», com tradueix Vg. 
24. — Serviu el Crist Senyor. Les 

edicions elzevirianes de l'original grec 
donen el sentit car serviu el Crist Senyor. 
En aquest cas, el verb estaria en indi- 
catiu, i no en imperatiu. Els crítics mo- 
derns, peró, es decanten favor de la 
lligó que hem transcrit. 

1. — Deures dels amos envers els 
esclaus. Han de concedir-los tot el que 
sigui de justicia tant l'establerta pel dret 
natural com pel positiu, i encara, tot 

el que sigui equitatiu, que de vegades 
va més enllá del dret estricte, i tot aixó 
per motiu sobrenatural, pensant que no 
són amos absoluts, per tal com també 
ells tenen al cel un Senyor que els ha 
de judicar. 

6. — Amb gracia. Els classics grecs 
parlaven sovint de «la grácia dels 
mots». 

7. — Aquest verset i el segúent són 
gairebé una reproducció del passatge 
Eph. VI, 21-22. 

8. — Les nostres coses. Segons la ma- 
joria dels manuscrits. Alguns, pero, 
porten les vostres coses, lligó admesa per 
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9 σὺν "Ovncipo τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ, ὑμῶν’ πάντα 

ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε. 

το Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὃ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μάρκος ὃ 

ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέ-- 

ξασθε αὐτόν, 11 καὶ ᾿Ιησοῦς ὃ λεγόμενος ᾿Ιοῦστος, οἵ ὄντες ἐκ περιτομῆς 

οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 

po: παρηγορία. 1 ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Επαφρᾶς ὃ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χρι- 

στοῦ ᾿Ιησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα 

στῆτε τέλειοι καὶ πετιληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 13 μαρ- 

τυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικία 

καὶ τῶν ἐν ἹΙεραπόλει. 14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὃ ἰατρὸς ὃ ἀγαπητὸς 

καὶ Δημᾶς. 15᾽Ασπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ 

τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. 1θ καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἧ 

ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησία ἀναγνωσθῇ, καὶ 

τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. ἴ καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ" 

βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 

18 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 

ñÑ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. 

9 }) αγαπ. x. riot. DEFG al. lat || fin.] + πραττομενὰ FG lat |] 11 συνεργ.] + pov DF*E*FG lat 
arm||12 ) ino. yp.P 73 al.,om. ino. DEFGK al. Ambrosiast sy || σταθητε N* B al., nte 43. 55 al. |] 
θεου] χριστου D*e || 13 πονον] xorrov D*FG lat, ζηλον EKL αἱ. sy, ποθον 10. 31 al., aywva 6. 67 
|| 14 om. o ayar. 17 || 15 αὐτου] αντῆς B 67 sy», autwv NACP al. || 17 βλεπεται FerGer 17 || 18 fn.] 
+ ἀμὴν DEKLP al. f vz sy 

la- Ve. ἃ 
grecs. 

per molts comentaristes  tat, juntament amb 1'Apóstol, a Roma. 
Marc. Quasi tothom, els exegetes 

9. — Junt amb Onésim. Esclau fugi- 
tiu que Sant Pau converti i trameté al 
seu amo. 

Us faran saber totes les coses Pací. El 
verb aguntur que Vg. insereix és una 
glossa tardana, com remarca Fillion. 

10. — Áristarc. Nadiu de Tessaló- 
nica, havia acompanyat St. Pau a tra- 
vés de la Macedonia i en el viatge a 
Roma. Hom diu que, havent estat 
bisbe d'Apamea, fou finalment decapi- 

moderns especialment, l'identifica amb 
St. Marc evangelista. Baroni, peró, va 
adduir moltes proves per demostrar que 
es tracta de Joan Marc, opinió compar- 
tida per Estius i Calmet. 

Cosi de Bernabeu. Detall interessant 
que ens permet d'entendre l'incident 
que llegim en Act., XV, 39. 

11. — L'anomenat Just. Aquest so- 
brenom li fou afegit, segons opinió de 
molts, per tal d'evitar la confusió entre 
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cors, ?*junt amb Onésim, el fidel i benamat germá, que és dels vostres : 

ells us faran saber totes les coses d'aci. 

10 Us saluda Aristarc, el meu company de captiveri, i Marc, el cosí de 

Bernabeu, sobre el qual rebéreu comeses; si ve a vosaltres, acolliu-lo; 

1i Jesús, lanomenat Just, els quals són de la circumcisió: aquests sols 

són els meus cooperadors per al regne de Déu, i m'han estat alleujanca. 

12 Us saluda Epafras, que és dels vostres, servent de Crist Jesús, que malda 

sempre per vosaltres en les seves oracions, perqué us mantingueu perfectes 

i plenament convencuts en tot voler de Déu. Car jo testimonio d'ell 

que té molt d'afany per vosaltres i pels de Laodicea i pels de Hieráapolis. 

14 Us saluda Lluc, el metge, el benamat, i Demas. 'Saludeu els ger- 

mans de Laodicea, i Nimfa, i Pesglésia que és a casa seva. [161 quan 

haurá estat llegida aquesta lletra entre vosaltres, feu que també es llegeixi 

en Pesglésia dels laodicencs, i la de Laodicea llegiu també vosaltres. 171 

digueu a Arquip: Mira el ministeri que has rebut del Senyor, a ἢ de com- 

plir-lo. 

18 La salutació de la meva má, de Pau. Recordeu-vos dels meus vin- 

cles. La grácia sigui amb vosaltres. 

9, Philem. 10. 10, Act. xv, 37; XXVII, 2. 12, Sup. 1, 7; Philem. 23. 
11; Philem. 24. 15, Rom. xvi, $. 

13, Sup. 11, 1. 
17, Philem. 2. 18, II Thes. 111, 17. 

14, Il Tim. 1v, 

el Jesús de qui es parla i l'adorable Á casa seva. La forma femenina 
Salvador. El grec, en efecte, porta 
᾿Ιοῦστος ino δικαῖος. 

En aquest verset, el regne de Déu sig- 
nifica l'Església militant. 

13. — Hierapolis. Ciutat próxima a 
Colossos, avui anomenada Tambouk- 
Kalessi, gairebé deserta. 

14.—Lluc és, sens dubte, l'autor del 
terg Evangeli. Sobre Demas, vegeu II 
Tim. 1V, 9. 

15. — Nimfa. Nom d'home, proba- 
blement una abreviació de Nimfodoros. 

αὐτῆς, que hom troba en alguns ma- 
nuscrits, fou substituida al masculí 
αὐτοῦ---ο al plural αὐτῶν, que moits 
admeten com a auténtica—per tal com 
molts creien que Nimfa era una dona. 

17. — Árquip. Prevere molt presti- 
giós entre els colossencs, que substi- 
tuia Epafra en les seves abséncies. 

18. — De la meva ma. Per escriure 
aquesta lletra, St. Pau s'havia servit 
dun secretari, probablement de Ti- 
moteu. 





ἼἽΠΕΤΒΑ PRIMERA 
ALS TESSALONICENCS 





NOTÍCIA PRELIMINAR 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS I DE LLOC 

Acomiadat de Filipos, primera conquesta europea de Pau, efecte de la 
commoció produida pel terratremol de la presó, l' Apóstol emprén la se- 

gona conquesta, la de Tessalónica.* La história de la fundació d'aquesta 
església, que es pot llegir descrita sumáriament en el llibre dels Fets dels 
Apostols? i completada en la Lletra que prologuem,* és semblant a la de 

totes: predicació en la sinagoga, conversió de pocs jueus i de molts pro- 
sélits i gentils, engelosiment i persecució dels jueus no convertits i fugida 
obligada de la ciutat. A Tessalónica els jueus proterviosos es valgueren 
de la xurma dels homes del mercat per promoure lP'avalot davant els regi- 

dors de la ciutat, que forgaren Jasó — Pacollidor de Pau — a fer-lo sortir. 

Pau se'n va a Atenes, on emprén una altra fundació, aquesta vegada poc 

reeixida, i alli s'assabenta que la persecució continua contra els neofits 

amb molta violéncia,* i per dues vegades és impedit en el seu ardent de- 
sig d'anar a consolar-los i- encoratjar-los.? Per aixó els envia el seu fide- 

lissim Timoteu, que, desconegut com era a Tessalónica, no podia excitar 

les ires dels perseguidors. 
Mentrestant, Pau acompleix la poc fructuosa missió d'Atenes, i parteix 

contristat cap a Corint, on fa una llarga estada de divuit mesos.f Alli és 

on Timoteu, de tornada de Tessalónica, li porta noves consoladores d'a- 
quells admirables neófits, que havien despertat l'admiració de totes les 
esglésies de la Macedonia i de l'Acaia” per llur fermesa en la professió de 
la fe, a desgrat de totes les persecucions, i per llurs progressos en la nova 

via de Pesperit. Aquesta joia i la de saber que romanien en fidelissima 

ACE IN LA ES HD 
2XVIL, 1-10. > ACE: AN ML Tx: 
3 TI, 1-5. CO LEN ESO δι σις 
4 IT: Thes. 1,,6; ML, 3-5. 

19 - NOU TESTAMENT, XIV 
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adhesió a llur pare en la fe, eren lleugerament ombrejades per algunes 

taques. La luxuria i Pavaricia, els dos vicis predominants entre els gen- 

tils, no havien desaparegut del tot d'entre els nous cristians; alguns s'ha- 

vien abandonat a la vagáncia a causa de llur persuasió de la imminéncia 

de la parúsia, o segona vinguda del Crist a cloure amb el judici universal 

la história de la humanitat. A més, els jueus envejosos escampaven ca- 

lúmnies contra Pau, a fi que, perduda la confianca en el mestre, els neó- 
fits més facilment perdessin la fe. 

Llavors és quan Pau escriu aquesta Lletra, per tal de congratular-se 

amb els tessalonicencs de llur perseveranga exemplar i combatre aquests 
vicis i aquestes calúmnies que cuidaven destruir una cristiandat tan exem- 

plar. Tot αἰχὸ s'esdevenia durant el segon viatge apostólic de Pau, entre 

el 51 ἱ εἰ 52, podent-se conjecturar que fou entre el 52 i el 53 que s'es- 

caigué la composició de les dues Lletres als de Tessalónica. 
La de la primera, més probablement dintre l'any 52. La impressió 

viva que guarda l'Apostol de Pestada que havia fet entre ells, el record 

dels detalls més nimis 1 Pestat encara rudimentari de la instrucció cristiana 
d'aquells neófits demostren clarament que no havien passat gaires mesos 
des de la seva visita. ἔοι, doncs, dintre el mateix any, o tot al més, a 

primers del 53, que Sant Pau compongué aquesta Lletra, primera crono- 

lógicament de totes les que coneixem d”ell i molt probablement també de 
tots els escrits neotestamentaris. 

El lloc de composició fou indubtablement Corint. Alguns códexs 
grecs afegeixen a la ἢ de la Lletra: fou escrita des d'Atenes (ἐγράφη ἀπὸ 
"AB vov), peró aquesta subscripció fou deguda segurament a una falsa 

interpretació del que diu la Lletra a III, 1: Ens conhortarem de restar sols a 
Atenes. Poc més avall, III, 6, diu que ha compost la Lletra quan ha tor- 

nat a trobar-se amb Timoteu; sabem, peró, per Act. XVIII, 5 que aquest 

fet s*esdevingué a Corint. 

ELS DESTINATARIS 

Són els neófits de Pesglésia de Tessalónica, ciutat important, capital 

d'una de les quatre provincies de la Macedonia, que antigament s'havia 

anomenat Terme, peró agrandida pel rei Cassandre, en rebé el nom de la 
seva muller Tessalónica, germana d'Alexandre Magne. Avui es diu Sa- 
loniqui. Situada sobre el golf Termaic, format per la peninsula Calci- 
dica, ia la vora de la via Egnácia, llac d'unió de 1'Orient amb POccident, 

adquiri una puixanca que la posá en un dels primers llocs entre les ciutats 
orientals. Estrabó diu que era la primera de la Macedonia, i es creu que 
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tenia 100,000 habitants. La majoria d'ells eren grecs, peró els colons 

romans eren bastant nombrosos. No cal dir que una ciutat tan rica i de 

comerc tan prósper atragué també molts jueus, que hi tenien una sina- 

goga,* des de la qual, com pertot, havien guanyat no pocs prosélits. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

El que hem dit sobre Porigen d'aquesta Lletra ja ens en pot fer preveure 

el contingut. Consta en primer lloc d'accions de grácies i de congratu- 

lacions per les virtuts dels neófits de Tessalónica, co que sovint li dóna 

ocasió per a recordar fets que ens serveixen per a completar la história de 

la fundació d'aquella església. 
Després esvaeix les calúmnies escampades contra ell i amonesta els 

neófits a corregir-se dels vicis de luxúria, avaricia i vagancia, donant-los 

contra el pretext d'aquesta un ensenyament interessantissim sobre el segon 

adveniment del Crist. 
Aixi podem establir la segúent divisió : 
ExorD1 (1, 1-10). Accions de gracies i congratulacions. 

Primera part: Historica (11, 1-1, 13). Conté dos paragraífs: 
1. Coses succeides essent Pau present. 

2. Coses succeides essent Pau absent. 
Segona part: DoctrixAL (ΙΝ, 1-V, 24). Conté els segúents dos pa- 

ragrafs: 
1. De la voluntat de Déu. Exhortacions morals. 
2. De la segona vinguda del Senyor. Ensenyaments escatologics. 
EpriLeG (V, 25-28). Salutacions i ordre que la Lletra sigui llegida 

públicament. 
DP autenticitat paulina d'aquesta Lletra és tan evident, que ádhuc la 

majoria dels critics racionalistes l'accepten. Contra el pes dels testimonis 

que Pavalen des de época apostólica i Pestil i doctrina inconfusibles, no 

tenen cap valor objeccions tan febles com la que fan alguns critics racio- 

nalistes dient que Pobjecte de la Lletra és massa fútil per a ésser de Sant 

Pau. Qui la llegeixi, veurá que la defensa de Pautor contra les calúm- 
nies dels qui volien fer frustrar el seu apostolat i la gran doctrina de la 

parúsia són arguments prou importants perqué s'hi esmercés la ploma del 
gran Apostol. 

Ac. XVI; 14. 
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EXORDIVM 

(L, 1-10) 

(C. 1.) *Fladkoc καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- 

λονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ ᾿ησοῦ Χριστῷ: ξ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 

Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ποιούμε- 

νοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως 3 μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ 

ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς 

ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἧμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς 

ἡἣμῶν, teidótes, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑττὸ [τοῦ] θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 

ὅ ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὕμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς 

οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς. ral ὑμεῖς μιμεταὶ ἣμῶν 

ἐγενήϑητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ 

χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, ἴ ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πι-- 

στεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐα. 8 ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται 

ὃ λόγος τοῦ κυρίου οὗ μόνον ἐν τῇ Μ]ακεδονίς καὶ ᾿Αχαΐα, ἀλλ' ἐν παντὶ 

1.1 πατρ.] + ἡμῶν A 37 al. Ambrosiast || etp.] + aro θεου (πατρος ἡμῶν) χαι χυριου LNTOV 
χριστου NA(DE)KLP al. fuld sy || 5 nov] του θεον (N)C||6 χαρας] + xa: B |] 7 τυπους NAC 
FerGKLP al. sy? ||8 om. γὰρ N* || xup.] θεου N* 46 sy | ada xa εν ΚΕ al. 

1-2.—Vegeu Act. XVII, 14iXVIMI, 5.  salem. Tenia, a més, el do de profecia. 
1. -- Silva. Silva 1 Timoteu havien 

estat colaboradors de Sant Pau en l'e- 
vangelització dels fidels de Tessalónica. 
Silvá és anomenat Silas en els Actes. 
Era jueu d'origen i ciutadá roma, i un 
personatge dels més conspicus a Jeru- 

2. — Incessantment. Aquest mot és el 
primer del verset segúent, en el text 
original. Cal, per tant, referir-lo al verb 
recordant. 

3. — Són les tres virtuts fonamentals 
en la predicació paulina. Vegeu més 
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EXORDI 

(3), 1.- τοὺ 

(C. 1) *Pau, i Silva, i Timoteu, a l'església dels tessalonicencs en 

Déu Pare i en el Senyor Jesucrist. *Grácia a vosaltres i pau. 

Donem grácies a Déu tothora per tots vosaltres, fent-ne memoria en les 

nostres oracions, incessantment $recordant la vostra obra de fe i el treball 

de la caritat i la constáncia de l'esperanca en el Senyor nostre Jesucrist, 

davant del Déu i Pare nostre, £sabent, germans benamats de Déu, la vostra 

elecció, * car el nostre evangeli envers vosaltres no fou solament de parau- 

la, ans també amb puixanca i amb Esperit Sant i amb gran plenitud, puix 

que prou sabeu el que fórem entre vosaltres per causa vostra. 5] vosaltres 

esdevinguéreu imitadors nostres i del Senyor, acollint la paraula enmig 

de molta tribulació, amb goig d”Esperit Sant, * talment que heu esdevingut 

model a tots els creients de la Macedonia i del'Acaia. $Car des de vosaltres 

ha ressonat la paraula del Senyor, no sols a la Macedonia i a PAcaia, ans 

IES E Act AIR 2 Col Y, 35 1 Thes: 1,3. 4, IU Thes. 11,13. 5, Cor. 14,20. δ; MH Thes; 
11, 7 SS. 

avall, V, 8; Gal. V, 5-6; Rom. V, 
1-5; Eph. 1, 15-18; Hebr. VI, 10-12; 
II Tim. II, 2 1 el lloc princep d'aquesta 
matéria I Cor. XIII, 13. A notar, pero, 
que Sant Pau lloa les virtuts veritables: 
la fe que obra, la caritat que no es fati- 
ga, Vesperanca capas de sofrir tots els 
contratemps.— Í el treball de la caritat. 
No 1 el treball ἡ la caritat, com tradueix 
la Vg., puix que la copulativa és evi- 
dentment una addició dels copistes. 

—Davant del Déu. Cal referir aquesta 
expressió al mot recordan!. 

4. — Sabent. Qui? Sant Pau, puix 
que d'ell depenen les expressions donem 
gracies i recordant. 

7. —De la Macedonia i de P'Acaia. 
Sovint són anomenades aquestes dues 
provincies, luna al costat de Paltra. 
Cf: ACC XIX. εν απ 226.104 
els romans, formaven les dues divisions 
administratives de Grecia. 
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τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν 

ἡμᾶς λαλεῖν ti: ϑαὐτοὶ γὰρ περὶ ἥμῶν ἀπαγγέλλουσιν δποίαν εἴσοδον 

ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν 

εἰδώλων δουλεύειν ϑεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 19καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, ᾿Ιησοῦν τὸν ῥυόμενον 

ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 

9 περι ὑμῶν Β αἱ. ἀε 

8. — En tot lloc. Hipérbole molt ex- 
pressiva. La conversió dels tessaloni- 
cencs havia, en efecte, desvetllat una 
profunda admiració en tota la Grécia 
1 en els paisos limitrofs. 

9. — Ells diuen. Aquest pronom ha 

de referir-se, sembla, als cristians de les 
altres esglésies de la Macedonia i de 
PAcaia. Cf. Gal. II, 2, on es troba una 
construcció semblant. 

Respecte a nosaltres. Aquest pronom 
afecta ensems els tres predicadors i els 
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en tot lloc ha arribat la vostra fe envers Déu, talment que ja no cal que 

diguem res nosaltres; *car ells diuen prou, respecte a nosaltres, quina 

entrada tinguérem en vosaltres, i com us convertireu dels idols a Déu, 

per tal de servir un Déu vivent i veritable, 191 esperar dels cels el seu 

Fill, que ell ressuscita d'entre els morts, Jesús, el qui ens salva de la 

ira venidora. 

7 ΔΙ Ε ΣΥΝ, ES 

fidels de Tessalónica. Ho demana així nar, els quals arreu de l'Escriptura són 
el context, atesa la significació de quina  presentats com a morts i vans. 
entrada tinguérem i com us converti- 10. — El qui ens salva. Vg. tradueix 
reu. pel pretérit: «El qui ens salva.» Tan- 

Un Déu vivent i veritable. Con- mateix, el text original exigeix el pre- 
traposició als idols, acabats d'anome- sent. 



PARS PRIOR 

TRACTATIO HISTORICA 

(Ι, τ - ΠΙ, 13) 

I. (QVAE IN PRAESENTIA PAVLI EVENERINT 

(C. IL.) Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς 

ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 3 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς 

οἴδατε ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς 

ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 3 ἣ γὰρ παράκλησις ἡμῶν 

οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ, ἀκαθαρσίας οὔτε ἐν δόλῳ, ἀλλὰ καθὼς δεδοκι- 

μάσμεθα ὕπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ 

ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας 

ἣμῶν. ϑοῦτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακίας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, 

οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, θοὔτε ζητοῦντες ἐξ, 

ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων, ἴ δυνάμενοι ἐν βάρει 

εἶναι ὧς Χριστοῦ ἀπόστολοι’. ἀλλ’ ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. 

ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέκνα: ϑοὕτως ὄδμειρόμενοι ὑμῶν 

εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὕμῖν od μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ 

τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἧμῖν ἐγενήθητε. ϑμνημονεύετε γάρ, 

ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζό-- 

II. 3 οὔτε] οὐδε NABCD*FGP al. 1] 4 αλλα θεω N*BCDP al. 1 7 νήπιοι N*BC*D*FEG al. lat Ι 

9 νυχτ.] + γὰρ ΕΚΙ, al. syhm 

2. — Á Filipos. El fet que Sant Pau 3. — Ni d'impuresa. El mot ἀκαθαρ- 
aludeix aquí es troba consignat en Act. σία significa aquí la manca de puresa 
XVI; 19/58. d'intenció en el parlar. 
Amb molta lluita. Aixó és, enmig de 4. — Ens fos confiat. El text original 

molts combats, millor que «amb molta  manca del mot ens, per bé que facil- 
sollicitud», com llegim en Vg. ment se sobreentén. 



PRIMERA PART 

HISTORICA 

(Π, 1-1, 13) 

1. (COSES SUCCEIDES ESSENT PAU PRESENT 

(C. 1.) 
vosaltres, com no fou vana, *sinó que, havent abans sofert i rebut ul- 

1 Car vosaltres mateixos, germans, sabeu la nostra entrada a 

tratges, com sabeu, a Filipos, tinguérem ardidesa en el nostre Déu de pre- 

dicar-vos evangeli de Déu amb molta lluita. *Perqué la nostra exhor- 

tació no prové d'error, ni d'impuresa, ni és amb frau, *ans, segons que 

fórem aprovats de Déu perqué ens fos confiat l'evangeli, aixi parlem, no 

com qui agrada als homes, sinó a Déu, que prova els nostres cors. 

5 Perqué ni us vinguérem mai amb llagoteria de paraula, com sabeu, ni 

amb pretextos de Pavaricia, Déu n'és testimoni, $ni cercant gloria dels 

homes, ni de vosaltres, ni d'altres, * podent fer pesar la nostra autoritat com 

a apóstols de Crist; més tost ens férem blans enmig de vosaltres. Tal com 

una mare nmodrissa cria els seus fills, $amb igual amor a vosaltres, está- 

vem disposats a comunicar-vos no sols Pevangeli de Déu, ans encara les 

nostres vides, car ens esdevinguéreu carissims. Perqué, recordeu-vos, 

germans, del nostre treball i de la fatiga: treballant nit i dia per tal de no 

2, Act. xvi, 12-19. 4, Gal. 1, 10. 5,Phil. 1,8. 6, lo. v, 41,44. 9, Act. xx, 34; 1 Cor. 1v, 12; 11 Thes. 111, 8. 

7. —Podent fer... apostols. En Pori- 
ginal, aquests mots formen part del 
verset anterior, al qual es refereixen. 

Ens férem blans. Aixó significa la lli- 
có ἤπιοι adoptada per Tischendorf. La 
Vg. segueix la lligó νήπιοι d'altres ma- 

nuscrits grecs i tradueix facti sumus par- 
uuli: ens férem infants. 

9. — Nit í día. HAnomena la nit 
abans que el dia, per tal com els jueus 
comptaven el dia civil d'una posta de 
sol a Paltra. (C£- Lv. IL, 37. - Els 
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μενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν Exnpúgapev εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγ- 

γέλιον τοῦ θεοῦ. οὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὃ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως 

καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11 καθάπερ οἴδατε ὡς 

ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ 13 παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ 

παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἷς τὸ περιπατεῖν μᾶς ἀξίως τοῦ 

ϑεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἷς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 

18 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι 

παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἥμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἄν- 

θρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν 

τοῖς πιστεύουσιν. 1:ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλη- 

σιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαία ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ 

ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὕπὸ τῶν 

᾿Ιουδαίων, τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς προ- 

φῆτας, καὶ ἣμᾶδς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀν- 

θρώποις ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωϑῶ- 

σιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ 

ἐπ᾽ αὐτοὺς ἥ dpyh εἷς τέλος. 

2. (OVAE IN ABSENTIA PAVLI EVENERINT 

1M Huete δέ, ἀδελφοὶ, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας 

τπιροσώπῳ οὐ καρδία, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν 

ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμία. 15διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ 

μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ, καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἧμᾶς ὃ σατανᾶς. 15τίς 

γὰρ ἣμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπρο- 

σθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσία; 

ñ δόξα ἡμῶν καὶ ἣ χαρά. 

{{ Ὁ 

20 ὑμεῖς γάρ ἐστε 

1Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν 

12 χαλεσαντος NÁ αἱ. f Ambrosiast vg sy || 13 om. χαὶ 19 al. DEFGHKL al. lat sy? || 13 ) αληθ. ἐστιν 
B 17, ον. ANO. N* || 15 τοὺς] + tótous Marcion ΚΙ, αἱ. sy || 16 εφθαχεν BD* || opyn] + του θεου D 
EFG lat || 19 χαυχ.] ἀγαλλιασεως 4 Tert || ὑμεῖς] + μαλλον 27 |] tno.] + χριστου FGL al. Tert 

germánics, segons llegim en Tacit 12. — En aquest text, el regne signi- 
(Germ. X1), calculaven d'una manera 
semblant. 

11.—Com un pare. Més amunt des- 
criu la tendresa del seu afecte compa- 
rant-se a una mare; ací empra la imat- 
ge de l'amor paternal per reforcar la 
idea de la missió educadora. 

fica lEsglésia militant. (Cf. Col. 1, 13; 
IV LES AE AA, 25): 

13. — La predicació dels apostols no 
és una paraula humana, sinó divina, 
testimoniatge de Déu; la fe que accepta 
aquesta paraula no és una intuició de 
Pesperit, ni la conseqúéncia d'un rao- 
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10 Testi- 

monis sou vosaltres i Déu de com santament i justa i irreprensible ens 

afeixugar ningú de vosaltres, us predicarem l'evangeli de Déu. 

comportárem amb vosaltres, els creients, **segons sabeu, com a cadas- 

cun de vosaltres, com un pare al seu fill, 1?exhortávem ἱ consolavem i 

us testificivem que caminéssiu tal com és digne del Déu que ens crida al 

seu regne i gloria. 

15] per aixó també nosaltres sense parar donem grácies a Déu perqué, 

havent rebut la paraula de Déu que oireu de nosaltres, no la rebéreu pas 

- com a paraula d'homes, sinó com a paraula de Déu, com verament és, la 

qual també obra en vosaltres, els creients. **Car vosaltres, germans, 

heu esdevingut imitadors de les esglésies de Déu que són a la Judea en 

Crist Jesús, posat que heu sofert les mateixes coses dels vostres conna- 

cionals que ells també dels jueus, %*d*aquells que llevaren la vida a 

Jesús i als profetes, ¡ens perseguiren a nosaltres, i no agraden a Déu, 1 

són contraris a tots els homes, *'impedint-nos de parlar a les nacions 

perqué se salvin, a ἢ de curullar sempre llurs pecats; peró sobre ells 

s'ha acuitat la ira fins a l'extrem. 

2. (COSES SUCCEIDES ESSENT PAU ABSENT 

11 Peró nosaltres, germans, orbats de vosaltres per no gaire temps, de 

vista peró no de cor, amb major esforc ens apressárem a veure el vostre 

rostre amb gran desig. *BPerqué voliem venir a vosaltres, jo, Pau, una 

i dues vegades, peró ens ho impedi Satanás. 19 Perqué ¿quina és la nos- 

tra esperanca, o goig, o corona de gloriament? ¿No sou també vosaltres, 

a la presencia del nostre Senyor Jesús, a ladveniment d'ell?2 ?% Car vos- 

altres sou la nostra glória i el nostre goig. 

(E; UL) 1Per aixó, no sofrint-ho més, ens conhortárem de restar 

14, Act. vin, 1; XI, 1; συ, $. 12, Eph. 1v, 1; Col. 1, 10. 13, Sup. 1, 2. 
16, Gn. xv, 16; Mt. χήν, 325.; Áct. χεῖρ 453 XVM, 13. 

nament, sinó Padhesió al testimoniatge 
diví que ha d'ésser transmés per1'orella; 
aquesta fe, en fi, no és dins l'home in- 
activa, ans obra (ἐνεργεῖται) en el cor 
dels creients. 

La qual tambe obra en vosaltres. El pro- 
nom relatiu corresponent a la qual (ὅς) 
resta equivoc en l'original. La Vg. el 

15, Act. 11, 22; III, 1$; VIL, 52. 
19, Phil. 1v, 1. 1, Áct. xvi, 16. 

refereix a Déu; tanmateix, la majoria 
dels exegetes el refereix a paraula. 

14.--Dels vostres connacionals. Aquest 
mot s'aplica a la part més plebea de la 
població gentil de Tessalónica. Cf. Act. 
ANTES 

19. — O corona de gloriament. Veg. 
II Cor. l, 14. 
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᾿Αθήναις μόνοι, 3 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διά- 

κονον τοῦ θεοῦ ἔν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ 

παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν ὃτὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς 

θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα: “kal γὰρ 

ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὕμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς 

καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. ὅδιὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἷς 

τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὕμῶν, μή πὼς ἐπείρασεν ὑμᾶς ὃ πειράζων καὶ 

εἰς κενὸν γένηται ὃ κόπος ἡμῶν. 

6”Aprti δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμέ- 

νου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν 

ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἥμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 

Ἰδιὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάση τῇ ἀνάγκῃ καὶ 

θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, BS. νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε 

ἐν κυρίῳ. ϑτίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ 

ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ A χαίρομεν δι᾽ ὕμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 

Ἰϑνυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑὕπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὕμῶν τὸ 

Αὐτὸς 

δὲ 6 θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὃ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς κατευθύναι τὴν 

δδὸν ἡμῶν πρὸς ὑὕμᾶς' 

πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 

τῷ μᾶς δὲ ὃ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι 

τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἷς ὑμᾶς, 

18 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν 

τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἣμῶν Ev τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἥμῶν "Incod μετὰ 

πιάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

III. 2 διαχ.] συνεργον D*(BFG)e Ambrosiast || θεου] + χαὶ cuvepyov ἡμῶν KL αἱ. sy || παραχ.] 
+ υμας ΚΙ, al. sy? || 7 ἡμῶν] + χαι 4DEr |] 9 θεω] xvotw N*DerFerG |] θεου] χυριου N* 46 || 11 τησ.] 
+ χριστος EFGKL al. sy |] 12 xup.] + tnoous DFEFFErG || 13 ἀμεμπτως BL || αγιωσ.] δικαιοσυνὴ 
á 23. 57 || ino. χρίστου FGL al. Tert Ambrosiast sy || fin.] + ἀμὴν NFADEE al. vg 

2.—El germa nostre i ministre de Deu. 
Aquest passatge presenta moltes va- 
riants degudes als copistes. Alguns ma- 
nuscrits porten: El germa nostre i el 
colaborador de Déu; d'altres: El germa 
nostre, el ministre de Déu i el nostre 
collaborador. La que transcrivim coinci- 
deix amb la de la Vg. i és la que hom 
accepta correntment. 

Sobre la vostra fe. No per la vostra fe, 
com ja Estius havia remarcat. 

5. — El templador. El temptador per 
excelencia, Satanás. Veg. Mt. IV, 3 1 
Pre. Y, 3 
8.—Com ja Sant 7. Crisóstom remar- 

cá, VApóstol descriu amb una forca 
inimitable el goig que ell experimenta 
en comprovar la constáncia dels seus 
deixebles. 

10. — Pregant més i més. L'adverbi 
ὑπερεκπερισσοῦ expressa una abundán- 
cia fora mesura. 
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sols a Atenes, 21 enviarem Timoteu, el germá nostre i ministre de Déu en 

Pevangeli del Crist, per tal d'afermar-vos i consolar-vos sobre la vostra 

fe, 4 fi que ningú no es contorbi en aquestes tribulacions. Perqué bé 

sabeu vosaltres que per a aixó som posats; *puix que, quan érem amb vos- 

altres, ja us prediguérem que haviem de passar tribulacions, com així 

s'esdevingué, i ho sabeu. Per aixó també jo, no tenint més espera, 

vaig enviar a informar-me de la vostra fe, no fos cas que us hagués 

temptat el temptador i els nostres afanys haguessin resultat endebades. 

6Peróo ara, havent-nos vingut Timoteu de vosaltres i trametent-nos 

bones noves de la vostra fe i la vostra caritat, i que serveu tostemps 

bona memória de nosaltres, desitjant de veure'ns, com també nosaltres a 

vosaltres, per aixó ens consolem, germans, de vosaltres, en tota l'an- 

goixa i tribulació nostra per causa de la vostra fe, $perqué ara vivim, si 

vosaltres us manteniu ferms en el Senyor. *Perqué ¿quina acció de grá- 

cies podem retre a Déu per vosaltres per tot el goig amb qué ens gogem 

per vosaltres davant el nostre Déu, 19 dia i nit pregant més i més de veure 

el vostre rostre i posar Pacompliment al que manca de la vostra fe? 

11 Peró el mateix Déu i Pare nostre i el Senyor nostre Jesús adreci el nos- 

tre cami envers vosaltres; 1321 a tots vosaltres, el Senyor us multipliqui i 

us faci abundar en caritat mutualment i envers tots, com també nos- 

altres envers vosaltres, 1*per tal de refermar els vostres cors sense mácula 

en santedat davant del Déu i Pare nostre en ladveniment del Senyor nos- 

tre Jesús amb tots els seus sants. 

2, Act. xvr, 1; Rom. xv1, 21. 6, xvi, 5. 

Huacho SUN, $: 11. — Déu i Pare... Jesús. Vg. afe- 
geix Crist, que probablement és una 
addició dels copistes. 

12. — Us multipliqui i us faci abundar 
en caritat. Alguns intérprets referei- 
xen el verb multipliqui al mot caritat. 
Tanmateix, Teodoret, i amb ell molts 
d'altres, són de parer que l'esmentat 
verb afecta els destinataris de l'epis- 
tola. 

13.— Amb tots els seus sants. Formen, 
amb els angels (cf. II Thes. I, 7), el 
corteig de Cristen la parúsia. AHusió 

Alguns han cregut 
que els ángels designen els sants, per- 
qué aixi s'esdevé en el text aHudit de 
Zacarias, pero aquest ús del mot angels 
per sants és estrany al N. T. Es tracta, 
doncs, de les animes de tots els elets 
que acompanyaran el Senyor i prendran 
llurs cossos ressuscitats. 

Vg. afegeix: «Amén», que els critics 
consideren com una addició posterior. 
Probablement assenyalava la ἢ d'un dels 
fragments que eren llegits en les es- 
glésies. 



PARSALTERA 

TRACTATIO DOCTRINALIS 

(IV, 1-V, 24) 

1. DE vOoLVNTATE Del 

(C. IV.) 'Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν 

ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, [ἵνα] καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 

περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε 

μᾶλλον. Ξ2οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὕμῖν διὰ τοῦ κυρίου 

Ἴησοθ. “Τοῦτο γάρ ἔστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὃ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχε- 

σϑαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 4εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἕαυτοῦ σκεῦος 

κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, ὃ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ 

ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν, τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ 

πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, 

καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. Τοῦ γὰρ ἐκάλεσεν 

ἡμᾶς ὃ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσία «AM ἐν ἁγιασμῷ. τοιγαροῦν ὃ ἀθετῶν οὐκ 

ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον 

εἰς ὑμᾶς. 

IV. 1 om. ouy B 17 al, sy? om, τινα NAKL al. .7}}} οι. χαθ. χ. περιπ. ΚΙ, al. sy? |] 2 χυρ. ἡμῶν 
[σον χριστου FG 4;. 115 al. ||8 om. χαι ABE al. d sy? || διδοντα N*BDEFG al. 

1.—Comportar-vos. Literalment cami- 4.—El seu vas. Els intérprets es di- 
nar, verb molt familiar a St. Pau que in-  videixen en escatir el significat d'aques- 
dica que la vida del cristia ha d'ésser una ta expressió metafórica. Segons els 
marxa continuada envers la perfecció. uns, vas significa el cos de cada u, per 

3. — De la fornicacio. Aixó és, de tal com pot considerar-se com el con- 
tota unió iHegítima fora del matrimoni. — tinent de l'4nima. Sembla confirmar-ho 
Hom comprén, doncs, sota aquesta de- l'ús del verb posseir, que precedeix el 
nominació, l'adulteri i l'incest, a més dit substantiu. Segons els altres, vas 
de la simple fornicació. significa l'esposa legitima, per tal com 



SEGONA PART 

DOCTRINAL 

(IW, τΞ ν; 24) 

1. DE LA VOLUNTAT DE Déu 

YN 

nyor Jesús que, tal com aprenguéreu de nosaltres la manera com us convé 

de comportar-vos i agradar a Déu, com i així mateix us comporteu per tal 

que hi progresseu més i més. 

1 Altrament, germans, us preguem i us exhortem en el Se- 

2 Car sabeu quins manaments us donárem 

pel Senyor Jesús. *Perqué aquesta és la voluntat de Déu, la vostra santi- 

ficació, que us abstingueu de la fornicació, *sabent cadascun de vosaltres 

posseir el seu vas en santificació i honor, ¿no pas en passió de desig, 

com els gentils que no coneixen Déu, ftalment que ningú no enganyi ni 

faci tort al seu germá en aquesta matéria, car venjador és Déu de totes 

aquestes coses, com ja us diguérem i testificarem. “Perqué Déu no ens 

ha cridat pas per a impuresa, sinó en santificació. *De manera que el 

qui aixó menysprea, no menysprea l'home, sinó Déu, el qual dona també 

el seu Esperit Sant per a vosaltres. 

3, Rom. x1t, 2; Eph. v, 17. 5, Ps. ixxvm, 6; Rom. 1, 24; Eph. 11, 12. 6, Eccli. v,3. 38, Ez. xxxvi, 27; 
Lic: Xx; 16, . 

el verb de 1 οτίρίηδὶ, més que posseir, 
significa adquirir. 

6. — Que ningú no enganyi. Molts 
exegetes creuen que la primera part 
d'aquest verset enceta un tema distint: 
el de la probitat en els afers comercials. 
I”avaricia, en efecte, i assenyaladament 
el frau en els negocis, estaven molt 
arrelats entre els grecs. D'altres, pero, 

són de parer que l'Apostol proscriu 
aqui l'adulteri en una de les seves for- 
mes més repugnants. 

ὃ. — Qui aixo menysprea. Vg. su- 
pleix amb molt d'encert el pronom 
complement que manca en el text grec. 

Per a vosaltres, segons la llicó més 
autoritzada. En Vg. hom llegeix en 
nosaltres. 
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9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν: αὐτοὶ γὰρ 

ὕμεϊς θεοδίδακτοί ἔστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους’: 10καὶ γὰρ ποιεῖτε 

αὐτὸ sic τιάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. Παρακα- 

λοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον, 1! καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἧσυ- 

χάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν, 

καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, “iva περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς 

ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 

2. DE SECVNDO ADVENTV DOMINI 

1 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ 

λυπῆσθε καθὼς καὶ oí λοιποὶ οἵ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ πιστεύο-- 

μεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὃ θεὸς τοὺς κοιμηθέν-- 

τας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 15 Τοῦτο γὰρ Úutv λέγομεν ἐν λόγῳ 

κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἵ ζῶντες oí περιλειπόμενοι εἷς τὴν παρουσίαν τοῦ 

κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας: [16ὅτι αὐτὸς ὃ κύριος ἐν 

κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγε θεοῦ, καταβήσεται 

ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἵ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 17 ἔπειτα 

9 ἐχομεν DEFG al. e Ambrosiast vz syh, εἰχομεν B am || 11 om. vótarg BD*EFG al. lat |] 13 χεχοι- 
unuevwv DE(FG)KL || 14 ) out. o θεος χαι B sy |] τς xuptos 2%] τιησου B|| 16 πρωτοι DIFG lat 

XV, 51-53) 1 arravatats en núvols en 9. —No tentu necessitat. Segons 
molts manuscrits 1 la versió de Vg.: 
«no tenim necessitat». 

12.—Per tal que camineú honestament. 
Les edicions gregues primitives fan un 
sol verset del 11 1 el 12, restant, doncs, 
alterada la numeració fins al final del 
capitol. — No hagíu de menester ningú. 
Així sembla exigir-ho el context. Altres 
versions, prenent μηδενός per neutre, 
tradueixen: no tingueu fretura de res. 
Vg. uneix els dos sentits: «nullius ali- 
quod desideretis» que podria semblar 
una alusió al desé precepte del De- 
caleg. 

13-17. — Tots els morts en Crist res- 
suscitaran gloriosament 1 seran enduts 
per Jesús a la benauranca eterna. Alliens 
trobarem tots, els qui hauran passat per 
la mort i els deixats per la mort, que es 
trobaran vivents en aquella escaienga. 
Sant Pau parla d'aquests en primera per- 
sona, i diu que no s'avancaran als al- 
tres. Perqué primer s'alcaran els morts 
en grácia (en Crist), 1 després els lla- 
vors vivents, els sobrers dels estralls 
de la mort, seran transformats (I Cor. 

Paire a encontre del Senyor. Sant Pau 
no diu res dels pecadors, perque aques- 
ta matéria queia fora del seu intent de 
consolar els qui ploraven difunts esti- 
mats, palesat en el v. 18. 

13. — La semblanca que es nota en- 
tre les respostes comengades en aquest 
v.1enV, 1 i les donades als dubtes 
dels corintis fa pensar que Sant Pau 
respon a consultes dels tessalonicencs a 
ell, de les quals Timoteu fou proba- 
blement l'intermediari. 

14.—Alixi també... La construcció de 
la frase resta incompleta; cal sobreen- 
tendre devem creure que. 

En Jesús. Molts exegetes, entre ells 
St. Crisóstom, Estius i Corn. a Lapide 
efereixen aquests mots al verb s'ador- 

miren. D'altres, com Salmeron, Ham- 
mond i molts d'entre els moderns, tra- 
dueixen aquest passatge referint els dits 
mots al verb s'emportara. 

15. — Amb paraula del Senyor. Tal 
vegada una paraula dita per Jesús en la 
seva vida mortal 1 transmesa per tradi- 
ció; més probablement, una revelació 



PRIMERA ALS TESSALONICENGCS -ἱν, 9-17 162 

9Sobre la caritat fraterna, no teniu necessitat que us escrigui, perqué 

vosaltres mateixos sou ensenyats de Déu per a amar-vos mútuament; 19] 

aixi ho feu envers tots els germans que hi ha en tota la Macedónia. Us 

exhortem, peró, germans, a millorar-vos-hi més, *i a tenir el punt d”ho- 

nor de viure en pau, ia esmergar-se cadascú en les seves coses ¡ a treballar 

amb les vostres própies mans, tal com us recomanárem, * per tal que ca- 

mineu honestament envers els qui són fora i no hagiu de menester ningú. 

2. DE LA SEGONA VINGUDA DEL SENYOR 

18} no volem, germans, que sigueu en la ignorancia pertocant als qui 

dormen, a fi que no us contristeu, com els altres, els qui no tenen esperan- 

ca. 1Perque si creiem que Jesús mori i ressuscitá, aixi també Déu els qui 

s'adormiren en Jesús s'emportará amb ell. 1Perqué aixó us diem amb 

paraula del Senyor, que nosaltres, els vivents, els qui som deixats per a 

Padveniment del Senyor, no ens avangarem pas als qui s'adormiren ; 

16 perque el mateix Senyor, al crit de comandament, a la veu dun arcán- 

gel ia la trompeta de Déu, baixará del cel i primer s'alcaran els morts en 

Crist. * Després nosaltres, els vivents, els restants, junt amb ells serem ar- 
Του ASS XT, 325 XV, 127 1075 ΤΠ: ἅτ, 10; IV), 12. 

13, Epb. 11, 12: 

directa feta pel Senyor a Sant Pau, tant 
més que la resurrecció dels justos i la 
glorificació dels llavors vivents estan 
intimament relacionades amb la teoria 
paulina del cos místic de Jesucrist. 

Nosaltres, els vivents. En aquest ver- 
seti en el segúent, així com en altres 
indrets, l* Apostol es posa en escena, 
no pas perqué estigui convengut de la 
imminent vinguda de Crist a la terra, 
sinó per la figura retórica coneguda amb 
el nom d'enálage. 

16. — Els neofits de Tessalónica 
s'imaginaven que al dia de la parúsia, 
els deixats vius fins aleshores tindrien 
algun avantatge sobre els morts, segu- 
rament la d'anar primer que tots a re- 
bre el Crist triomfant. Per aixo pla- 
nyien els morts i desitjaven arribar 
vius a aquell dia, que creien próxim. 
Sant Pau desfá aquesta error, dient 
que tots alhora aniran a l'encontre del 
Senyor, i que si cap avantatge ha 
d'haver-hi, será dels morts, que res- 
suscitaran abans que els vivents jus- 

20 - NOU TESTAMENT. XIV 

ROL VIE ΟΟΥ. VE 14; Ἀν, 235 
11,. Eph..1v, 28; Il Thes, mr, 12. 12, Col. 11,5. 

15 s. I Cor. xv, 51 s. 

tos no siguin transformats en gloria. 
Sant Pau enumera alguns trets rela- 

tius a la parúsia : a) el crit de coman- 
dament. Kélevopa significa el crit amb 
que hom excita els animals (cavalls, 
gossos, etc.); també s'anomenava així 
el mot d'ordre que un capdavanter in- 
tima al seus subordinats, en especial 
soldats. No apar ben clar qui el do- 
nará, si Déu, fent a Crist el senyal de 
la parúsia, o Crist, reunint els ángels 
de la seva escorta; b) la veu d'un arcan- 
gel, segons l'opinió més estesa, St. Mi- 
quela(Ef. Dan. 223 MU, 1); ed.s0 
de la trompeta. En VA. T. la trompeta 
solia anunciar les teofanies (Ex. XIX, 
13 το SAA VIT. 13: Joel LL. 1, etc.) 
Aqui toca el crit als morts (Mt. XXIV, 
31). Es dita de Déu, perque proclama 
Pordre de Déu. També s'hi pot veure 
una alusió al costum que els jueus te- 
nien de convocar el poble a so de trom- 
peta per a les festes religioses. 

17. — Els vivents, els restants. Co és 
els qui al dia de la parúsia es trobaran 
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ἡμεῖς oí ζῶντες oí περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα 

ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτως πάντοτε σὺν 

κυρίῳ ἐσόμεθα. 15Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 

LEA) 

ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι: 

1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 

2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἣ ἡμέρα κυρίου 

ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν δὲ λέγωσιν: εἰρήνη καὶ 

ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἣ ὠδὶν τῇ ἐν 

γαστρὶ ἔχούσῃ, καὶ od μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν 

σκότει, ἵνα Y ἥμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβη: ὃ πάντες γὰρ ὑμεῖς 

υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους" 

ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἵ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 

Toi γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ oí μεθυσκόμενοι νυκτὸς 

μεθύουσιν: ϑἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα 

πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας: ὅτι οὐκ 

ἔθετο ἡμᾶς ὃ θεὸς εἷς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 19700 ἀποθανόντος ὑπὲρ ἣμῶν, ἵνα εἵτε 

γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 1: Διὸ παρακα- 

λεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

3. DE VOLVNTATE DEI ITERVM 

12”Eootápev δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τούς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 

προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, kai ἡγεῖσθαι 

17 om. οἱ περιλειπ. Εξτσ Tert Ambr || υὑπαντησιν DFE*FG || του χυριου] tw χριστω DIEFFG 
Tert Hil|| V. 3 δὲ] γαρ KLP al. Ambrosiast vg, om. NTAFG al. de Tert Cypr sy? |] expeudovrar DEFG || 
ς ἐσμεν] eore DEFGe Ambrosiast sy? || 7 μεθυοντες B Clem || 9 om. χριστ. B || 13 Ἴγεισθε B al. syh 

En núvols. Els núvols entren com 
element decoratiu en les descripcions 
de la parúsia (Mt. XXIV, 30; XXVI, 
64; Mc. XIII, 26; XIV, 62; Lc. XXI, 
27), com, en general, en totes les teo- 
fanies. 

1. — Aquesta darrera part de l'ense- 
nyament escatológic no anuncia cap 
revelació novella, com la primera, ans 

en carn, i per aixó no passaran per la 
mort. La Comissió Bíblica Pontificia en 
juliol de 1915 declara inadmissible l'o- 
pinió de certs exegetes que creien que 
Sant Pau compartia la ¡Husió comuna 
entre els fidels del seu temps sobre la 
imminéncia de la parúsia ¡ se n'havia 
deixat influir en la redacció del text ins- 
pirat. Altrament, la identitat del cos 
moral, iadhuc físic en certa manera, 
de l'Església perdurant fins al darrer 
dia, autoritza tots i cadascun dels cris- 
tians a creure's part de tots els seus 
triomífs i de totes les seves proves. Tot 
el més que es podria admetre és que 
St. Pau no projectava la parúsia a mi- 
lers d'anys de distancia. 

es limita a apelar als records que els 
neófits guarden de les instruccions orals. 

Respecte al temps i a les escaiences. 
Aquests dos substantius es troben as- 
sociats en el N. T. Estracta del temps 
que ha de transcórrer fins al segon ad- 
veniment de Crist. 

2-3. — Tant la comparació dei lladre 
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ravatats en núvols a Pencontre del Senyor en Paire, i aixi serem sempre amb 

el Senyor. 18 Aixi, doncs, consoleu-vos mútuament amb aquestes paraules. 

ἕν." 

necessitat que se us escrigui; *car vosaltres mateixos sabeu prou bé que el 

3 Quan diran: pau 

lRespecte al temps i a les escaiences, germans, no teniu 

dia del Senyor, com un lladre en la nit, aixi s'acosta. 

i seguretat, llavors els vindrá al damunt la ruina sobtosa, com els dolors 

de part a una prenyada, i no s'escaparan. *Peró vosaltres, germans, 

no esteu en tenebra, perqué el dia us agafi com un lladre; %car tots 

vosaltres sou fills de la llum i fills del dia: no som de la nit, ni de la 

tenebra. “Per tant, no dormim, com els altres, ans vetllem i siguem 

sobris. “Perqué els qui dormen, dormen de nit, i els qui s'embriaguen, 

s'embriaguen de nit; *peró nosaltres, que som del dia, siguem sobris, 

revestits de la cuirassa de la fe i de la caritat, i per casc, Pesperanca de la 

salvació: 9car Déu no ens ha posat pas per a ira, sinó per a adquisició de 

salut pel Senyor nostre Jesucrist, 196] qual mori per nosaltres, a fi que, 

o vetllant, o dormint, visquem junt amb ell. Per aixó, exhorteu-vos 

mútuament i edifiqueu-vos Pun a Paltre, com ja feu. 

3. DE LA VOLUNTAT DE DEU, ENCARA 

12 Us preguem, germans, que reconegueu els qui treballen entre vos- 

altres, i us presideixen en el Senyor, i us amonesten; 151 que els tingueu 
2, TPtr. 1, 10; Ape. 111,3; xv1, 15. 5, Eph. y, 8. 

lianas y, 17. 19; Mc: 1X, $0. 
1, Mt. xxiv, 36. 8, Is. 11x, 17; Eph. vi, 14, 17. 

10, II Cor. v, 15. 

nocturn com la de la dona en treball 
dVinfantament són clássiques en la Sa- 
grada Escriptura, per a qualificar 1'hora 
de la mort o del judici. Per la primera, 
vegeu Mt. XXIV, 43, Lc. XII, 39; 
ΠΡ ΕΠ 10; :Apc. ML, 3; XVL 15. 
Per la segona, Mt. XXIV, 8; Mc. XIII, 
8; Is. XII, 6-8; XXXVII, 3; Ir. XIII, 
OA, 235 Lyc43:5 Os. AMI, τ; 
Mich. IV, 9. 

2. — El dia del Senyor. Locució equi- 
valent a παρουσία, o sigui el segon adve- 
niment de Crist al món, la qual es troba 
en diversos indrets de 1'A. T. com és 
ara loel [, 1gi Am. V, 18. 

En la nit. Com tenen de costum els 
Madres. Altrament, els primers cristians 
creien que el Salvador tornaria de nit, 
probablement en la que precedeix la 
Pasqua. Aixó explica que en moltes 

poblacions cristianes es practiqués el 
costum de passar la dita nit en oració. 

3. — Pau i seguretat. Probablement, 
reminiscencia d'Ez. XIII, το. 

5- — No som de la nit. Sant Pau em- 
pra aqui la primera persona, unint-se als 
neófits en el comú rebutjament de les 
tenebres morals. 

8. — Revestits de la cuirassa... Vegeu 
Eph. VI, 13-17. 

Vegeu en ΠῚ Tim. Il, 3 Pexplicació 
de Pafecció que tenia Sant Pau a l'ús de 
comparances militars. 

9. — No ens ha posat, El pronom ens 
no afecta solament Sant Pau, sinó que 
es refereix a tots els cristians. 

12.—Compareu amb 1 Cor. XVI, 18. 
12-14. — Aquest text revela l'existén- 

cia a Tessalónica de presidents i admo- 
nitors. S'ignora si prengueren espon- 
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αὐτοὺς ÚTTEPEKTIENLOCOO Ev ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν 

ἑαυτοῖς. 1: Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 

παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυ- 

16 δρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ 

16 Πάν- 

τοτε χαίρετε, 1 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 13ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε᾽" 

μεῖτε πρὸς πάντας. 

πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 

τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὕμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα μὴ 

πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ 

29 Αὐτὸς 

δὲ ὃ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς δλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ 

σβέννυτε, 29προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε' 

καλὸν katéxete: 33 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 

πνεῦμα καὶ ἣ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως Ev τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ἴησοῦ Χριστοῦ τηρηθείηῆ. 3: πιστὸς ὃ καλῶν ὑὕμᾶς, ὃς καὶ 

ποιήσει. 

EPILOGVS 

(V, 25 - 28) 

“6: Αδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡμῶν. 

“Θ᾽ Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 27 Ενορκίζω 

ὕμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς [ἁγίοις] 

ἀδελφοῖς. 

38 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. [ἀμήν]. 

13 υπερεχπερισσως BD*FG || τς om. χαὶ 12 N*YADEFG al. sy? || 16 yatp.] + εν xuptw FerG || 
21 0m. 02€ NA al. sy? || 24 fin.] + τὴν ελπιδα nuwv βεβαιαν 31. 38 al. || 25 om. χαὶ NAEFGKLP 
al. Ambrosiast ug sy || 27 om. αγιοις NFBDEFG al. Ambrosiast || 28 om. ἀμὴν BD*FG al. e Ambrosiast 

táaniament aquests cárrecs o si els foren 
confiats per l1'Apóstol, el qual, certa- 
ment, els reconeix, recordant-los-en els 
deures. L'analogia amb altres fets fa 
suposar que eren diaques o ancians (pre- 
veres), encara que no en portin el títol. 
Una tradició que data del temps d'Ori- 
genes tenia Caius, l'hoste de Sant Pau a 
Corint, pel primer bisbe de Tessalónica. 

13. — Vosallres amb vosaltres. «Amb 
ells», diu la Vg. Tanmateix, la versió 
que donem respon a la lligó autoritzada. 

17. — Vegeu Lc. XVI!L, 1 i Col. IV, 
2. Una interpretació exagerada d'a- 

quests mots doná ocasió a l'heretgia 
dels euquites. 

18. — Aquesta és la voluntat de “Déu. 
Molts intérprets refereixen aquests mots 
al versets 16-18; d'altres, pero, els re- 
fereixen només al verset 18. 

19. — No extingiu Pesperit. L'Espe- 
rit Sant, enviat al nostre cor pel Pare i 
el Fill, ens consagra com a temples de 
Déu, comunicant-nos la filiació divina 
adoptiva. Aquesta nova relació és per a 
nosaltres una font de noves obligacions. 
D'ací Pexhortació a no extingir 1'Espe- 
rit, com la de no contristar-lo (Eph. IV, 
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un sobreixent afecte en caritat a causa de llur obra. Viviu en pau vosaltres 

amb vosaltres: 1%us exhortem, germans, que advertiu els turbulents, en- 

coratgeu els pusillánimes, suporteu els febles, sigueu pacients envers tots. 

15 Vegeu que ningú no torni a un altre mal per mal, ans cerqueu sempre 

el bé uns amb altres iamb tots. Sempre estigueu alegres, 1 pregueu 

sense parar, 1 per tot doneu grácies: car aquesta és la voluntat de Déu 

en Crist Jesús respecte a vosaltres. 1% No extingiu Pesperit, no viltin- 

gueu les profecies, *! proveu-ho tot, reteniu el que és bo, *2absteniu-vos 

de tota mena de mal. 231 el mateix Déu de la pau us santifiqui ben 

complidament, i el vostre esperit i anima i cos siguin guardats tots sen- 

cers sense mácula en l'adveniment del Senyor nostre Jesucrist. 24 Fidel 

és el qui us crida, el qual aixi mateix ho fara. 

EPÍLEG 
(V, 25-28) 

25 Germans, pregueu per nosaltres. 

26 Saludeu tots els germans amb óscul sant. 21 Us conjuro en el Senyor 

que aquesta lletra es llegeixi a tots els [sants] germans. 

28 La gracia del Senyor nostre Jesucrist sigui amb vosaltres. 

15, Pr. xvi1, 13; xx, 22: Rom. xri, 17; 1Ptr. 111, 9. 
Gol iv, 2... 22, 10b τὸ 15 8. 
nr, 1. 26, Rom. xvi, 16. 28, Phil. ἵν, 23. 

30), i de no destruir o profanar el seu 
temple (1 Cor. HI, 16-17; Π Cor. VI, 
16; Eph. Il, 21). 

Per metonímia, el nom de l'Esperit 
és emprat en lloc dels seus dons i 
de les seves manifestacions meravello- 
ses. 

23. — Esperit i anima i cos. L*esperit 
és aci la vida sensible. Alguns han vol- 
gut veure en aquest text la tricotomia 
platónica, sense adonar-se que aixó 
contradiria la concepció dualista de 
home que informa tota la psicologia 
de la Biblia i que Sant Pau adopta inva- 
riablement, com podriem provar per una 
munió de textos. No és gens versem- 
blant que se n'aparti una sola vegada 

23, Hbr. x1, 20 5. 

[Amén]. 

16, Phil. 1v, 4. 17, Eccli. xvnr, 22; Lc. xvm, 1; 
24, I Cor. 1, 93 Il Thes. nr, 3. 25, II Thes. 

i en una frase incidental que admet 
sense cap violéncia una interpretació 
consonant amb tota obra de Apostol. 
Cramer creu que anima vol dir la vida 
racional 1 esperit la vida sobrenatural, 
«aquell element de vida infós en els 
cristians», i no s'entendria que Sant 
Pau desitgés que lEsperit Sant guardés 
immaculat el principi de la vida sobre- 
natural. 

25. — Pregueu per nosaltres. Segons 
alguns manuscrits, on s'insereix la con- 
junció kai, «pregueu també per nosal- 
tres». 

27. — Á tots els [sants] germans. 
Molts manuscrits manquen de l'epítet 
«sants». 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS I DE LLOC 

Segons parer unánime dels crítics, aquesta Lletra fou escrita a no gaire 
distancia de temps de la primera. Les finalitats de la primera havien es- 

tat assolides: els neófits resistien bravament a la persecució que conti- 
nuava,! els vicis denunciats es corregien, creixia el fervor. Peró entre 

aquells fidels produia una veritable pertorbació la creenca que la parúsia, 

o segona vinguda del Senyor, era próxima.? Aquesta idea de la immi- 
néncia de la vinguda d'un Messias gloriós que havia d'inaugurar un nou 

ordre de justicia universal i de pau perpétua davallava ja dels jueus, que 

havien estés per tot el món conegut, sobretot per 1'Imperi, l'expectació 

del regne universal del poble jueu, acabdillat pel seu Messias. Els pri- 
mers cristians heretaren aquesta idea, aplicant-la al segon adveniment de 

Crist, a la seva manifestació gloriosa com a Jutge suprem 1 Rei dels se- 
goles. Ells esperaven de presenciar en vida aquest meravellós esdeveni- 

ment, i planyien els cristians difunts que no l'havien aconseguit, inquie- 

tant-se molt per llur sort a Paltra vida i en el dia de la manifestació del 
Senyor. 

D'aci venia un augment de Pociositat, abús ja denunciat en la primera 

Lletra, i contra el qual 1” Apóstol redobla els seus cops en aquesta.? 

Per tal de confirmar aquesta falsa creenca en la proximitat de la parú- 
sia, alguns apellaven a revelacions fingides i fins a una pretesa lletra de 

Sant Pau.* Aixo Pobliga a escriure una nova Lletra per tal de desmentir 
la creenca en la vinguda imminent del Senyor i els abusos que n'eren 

seguici. 
El fet d'ésser la Lletra filla d'aquestes circumstáncies prova plenament 

SUE Thes.L; 34: "ID 6ss: 
2 Tb. IL. 1 ss. Sas 
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que fou escrita a Corint mateix, i poc després de la primera, dintre l'any 
53, O, tot al més, al comencament del 54. 

Una estranya opinió voldria suposar aquestes dues Lletres invertides de 
llur ordre natural, peró una lectura atenta d'una i altra, fixant-se en com la 
segona completa ensenyances de la primera, i sobretot com la segona es- 

menta la primera,? basta per a refutar aquesta extravagáncia. 
Dels destinataris, ja n'hem parlat prou en la introducció a la primera. 

AUTENTICITAT 

Com la de la primera, está avalada per testimoniatges de Pares Apos- 

tólics, com Sant Policarp, d'heretges del segle 1-11, com Marcion, i per 

documents tan fefaents com el Fragment Muratoria. 
La d'aquesta Lletra ha estat més impugnada que la de la primera. Hom 

retreu suposades oposicions de doctrina entre Puna i Paltra: en la prime- 

ra, Sant Pau suposaria la parúsia imminent, talment que ell es comptava, 
junt amb els seus lectors, entre els qui havien d'aconseguir-la en vida 

(IV, 16); en la segona, diu que no és imminent (II, 2), i fins indica se- 

nyals que l'han de precedir. Pero Poposició desapareix si interpretem bé 
el text adduit de la primera. Sant Pau es trasllada mentalment a la ἢ del 
món i assumeix el paper dels qui llavors seran vivents, vivent que ell era 
encara, sense afirmar que llavors ho será: s'acomoda a la manera de par- 

lar dels seus lectors per a fer-los un ad hominem. Ells deien: «nosaltres 

els vivents, els restants, serem més afortunats que els morts, perqué ani- 

rem primer a encontre del Senyor.» Sant Pau contesta: «Nosaltres, els 

vivents, els restants (com si sobreentengués: «que dieu vosaltres») no 
serem més afortunats que els morts, perqué ells ressuscitaran primer i ens 
passaran al davant.» Per aixó, seguidament, a V, 1, diu que no vol de- 

terminar el dia, i retreu P'autoritat del Senyor, frase clara que no tindria 

sentit si calia interpretar l'anterior—obscura—com ho fan els racionalistes. 
Retreuen també Pobscuritat de la doctrina de P'Anticrist, sense fixar-se 

que és una referéncia a ensenyaments donats de viva veu i que deixa, per 

aixó, sobreentesos. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

Coneguda la primera Lletra, es pot dir que és conegut el contingut de 
la segona, puix substancialment no n'és sinó el complement. La identi- 

EUA 
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tat de circumstáncies, de destinataris, de temps i lloc de composició ¡ de 

problemes a resoldre no podien fer esperar altre. 
Comenca per PExorbr, (1, 1-12), on, després de la inscripció i de Pac- 

ció de grácies, ve la lloanca de la fortitud dels tessalonicencs i Pexhortació 

a la perseveranca. 

La primera part és Docmárica (11, 1-17) i parla del temps del segon 
adveniment del Senyor. 

La segona és EXHORTATORIA (111, 1-16) i conté advertiments morals 

contra els imperfectes, especialment contra els desidiosos en el treball per 
Pespera de la parúsia. 

L'EpiLEG, brevissim (11, 17-18), conté només la benedicció i la salu- 
tació autógrafa de Sant Pau. 
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EXORDIVM 

(1, I - 12) 

(C.1.) Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησία Θεσσα- 

λονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ ησοῦ Χριστῷ: 3 χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ᾿Ιῆσοῦ Χριστοῦ. 

ὃ Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς 

ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὕπεραυξάνει ἣ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει Y ἀγάπη 

ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἷς ἀλλήλους, ὁ ὥστε αὐτοὺς ἡἧἥμᾶς ἐν ὑμῖν 

ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ 

πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε, 

ὃ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἷς τὸ καταξιωθῆναι ὕμᾶς τῆς 

βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ 

ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν ἴκαὶ Úptv τοῖς θλιβομένοις 

ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾽ 

ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 8ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ 

1.1 om. xuptw Ἐξ ||) χρ. no. ΘΕΕΕΟ αἱ. || 2 πατρ.] + ἡμῶν NAFGKL αἱ. Ambrosiast ug sy || 
4 om. ταιςἴθλιψ. DFFG || eveyeobz B||]7 too. χριστου L al. sy? ]]8 inc. nat ev FerGde || φλογι πυ- 
poc BD:ES:FG al. Tert vg sy 
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1. — Pau i Silva. Comenca igual que 
la primera epistola, amb la sola dife- 
rencia d'afegir nostre als mots Déu Pare. 
Alguns manuscrits ometen aqueix pro- 
nom. 

4. — En les esglésies. AMudeix les de 
PAcaia, car 1 Apóstol escriu des de 
Corint. 

5-10. — La paciéncia o la fe dels tes- 
salonicencs a suportar les persecucions 

és una prova de la justicia de Déu, el 
qual els fa aixi dignes del regne de Déu 
pel qual pateixen. Déu, amb el seu ju- 
dici universal i just, donará la paga a 
tots: el regne als actuals perseguits i el 
suplici del foc als qui no coneixen Déu 
ni obeeixen a l1'Evangeli. La injusticia 
del món fa necessari el judici universal. 
Aquest és un dels textos on el regne de 
Déu té un sentit escatologic (Cf. 1 Cor. 

SIT ito AAA 
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LLETRA SEGONA ALS TESSALONICENCS 

EXORDI 

(1T>=12) 

(C. 1.) *Pau i Silva i Timoteu a lPesglésia dels tessalonicencs, en 

Déu Pare nostre i en el Senyor Jesucrist; *gracia a vosaltres i pau de 

part de Déu Pare i del Senyor Jesucrist. 

3 Grácies hem de donar sempre a Déu per vosaltres, germans, tal com 

és just, perque la vostra fe va creixent més i més i augmenta la caritat 

mútua en cadascun de tots vosaltres, *talment que nosaltres mateixos 

ens gloriegem de vosaltres en les esglésies de Déu per la vostra paciencia 

i fe en totes les vostres persecucions i tribulacions que sosteniu, ?prova del 

just judici de Déu, per tal que sigueu tinguts per dignes del regne de Déu, 

pel qual també patiu, $per tal com és just davant Déu de tornar aflicció 

als qui us afligeixen, “ia vosaltres, els afligits, descans amb nosaltres en 

la revelació del Senyor Jesús des del cel amb els ángels de la seva pui- 

xanca, ¿donant cástig amb flama de foc als qui no coneixen Déu i als 
1s., L Fhes. 5 1. 

WEA. 10, AV, 50, Gal. V, 21, etc.). 
5. —Prova. Vg. tradueix: «En mani- 

festació». Peró cap mot no correspon 
en Poriginal a la preposició en. 

Dignes del regne Déu. Segons Vg.: 
«Dignes en el regne de Déu». Tampoc 
no correspon res en l'original a la pre- 
posició en. 

Pel qual. Αἰχὸ és, pel qual regne. 
6. — Per tal com és just. L'expressió 

de Vg.: «si tamen», no expressa un 
dubte, ans al contrari, un fet ben cert. 

3, af πὸ 13: 1 es: 1) 2> Ip 1 "Dhes: τι; 13.8, 15; ExvE £5. 

7. — En la revelacio. L'Apostol ano- 
mena revelació O apocalipsi el segon 
adveniment de Jesucrist, per tal com 
hi seran revelades la seva majestat i 
omnipoténcia. Cf. I Cor. 1, 7. 
Amb els angels de la seva puixanga. 

Formen part del corteig de Crist en 
la parúsia, com és cosa ordinária en 
les manifestacions de Déu i en la de 
Crist jutge (Mt. XXV, 31; Mc. VIII, 
38; Le. 1X,,26). 

ὃ. — Donant cdstig amb flama de foc. 
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εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν TÁ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ἴησοῦ, ϑοἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ 

κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 19 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι 

ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι 

ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 1: Εἰς ὃ 

καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὃ 

θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως 

ἐν δυνάμει, 13 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν ὑμῖν, 

καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. 

8 τησ. χριστου NAFG αἱ. de Ambrosiast vg sy? || 11 χλησ.] + μων FErG sy? || eudox.] επιθυμιαν 
17 || 12 t9o.] + χρίστου AFGP 17 Ambrosiast vz sy || om. nal υμεις---χριστου FG 

El foc és un dels elements que acompa-  ludicabit et gladio suo ad omnem car- 
nyen generalment les teofanies. Ve-  nem». 
geu Ex. XIX, 12-18; Act. VII, 30. En 
aquest text no es tracta pas del foc de 
la conflagració final, cosa estranya a 
Pensenyament de Sant Pau, sinó del 
foc del judici, atés que són una cita 
415. LXVI, 15: «quia igne Dominus 

4mb flama de foc. Literalment, «en 
foc de flama». Déu, enl'A. T., és re- 
presentat com baixant del cel tot voltat 
de foc, Cf. Ex. 1H, 2; 15. LXAVL 15,10 
1P5. LIX, 3. 

9. — Pagaran la pena d'una ruina 

A NS SN O 
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qui no obeeixen a Pevangeli del Senyor nostre Jesús, *els quals pagaran 

la pena d'una ruina eterna davant el rostre del Senyor i davant la gloria 

del seu poder, quan vindrá a ésser glorificat en els seus sants ia esdeye- 

nir admirable, en aquell dia, en tots els qui cregueren, puix que fou cregut 

el nostre testimoni davant vosaltres. 111 per a aixó preguem sempre per 

vosaltres, perque el nostre Déu us faci dignes de la vocació i acompleixi 

poderosament tota complaenca en el bé i tota obra de fe, **per tal que 

sigui glorificat el nom del Senyor nostre Jesús en vosaltres, i vosaltres 

en ell, segons la gracia del nostre Déu i del Senyor Jesucrist. 

915.1, 10, 19, 21. 10, 15. 1, 11, 17. 12, 15. xxi, 15; συ, 5; Mch. 1, 11. 

eterna. Literalment: «pagaran la pena, 
una ruina eterna». Aquests mots són una 
afirmació explicita de l'eternitat de les 
penes de l'infern, accentuada aquí pel 
detall d'ésser sofertes davant el rostre del 
Senyor i davant la gloria del seu poder. 

10.—En aquell dia. Cal referir aques- 

ta expressió a la revelació del Senyor 
Jesucrist descrita més amunt. 

12. — Del nostre Déu. L'expressió 
nostre Déu no és corrent en Sant Pau. 
Només es troba quatre cops en les Lle- 
tres als tessalonicencs i un cop en la 
primera als corintis. 



PARS PRIOR 

TRACTATIO DOGMATICA 

(IL 1 17) 

(ες πῶ 
κυρίου ἥμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἥμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 3 εἷς 

1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ 

τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι, μήτε διὰ 

πινεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι' ἥμῶν, ὡς ὅτι 

ἐνέστηκεν ἧ Npépa τοῦ κυρίου. ὃ μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα 

τρόπον: ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἣ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὃ ἄν- 

θρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὃ υἷὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὃ ἀντικείμενος καὶ ὕπερ- 

αἱρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἷς τὸν 

ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός. 50% 

11.1 0m. nuov 19 B sy? || 2 μητε Op. EKLP al., μήποτε θρ. 17 || 3 ἀμαρτ.] ανομιας NB 3 al. Ambr 
{4 om. xo ὑπεραιρ. N* [| θεου] + ὡς θεον EFFGKL al. sy 

1-2.—Molts tessalonicencs creien tan 
próxim el segon adveniment del Senyor 
per a la fi del món, que arribaven a ne- 
gligir els deures referents a aquesta 
vida. Sant Pau exclou totes les causes 
possibles d'aquesta error: una revelació 
suposada o mal compresa (p. ex. l'ex- 
pressió si, vinc corrents! que deien al- 
puns glossólals en llur éxtasi, expressió 
dun desig llur interpretada com una 
prometenca de Déu), una paraula atri- 
buida falsament a Pau o a altre dels 
principals, una lletra apócrifa de 1”A- 
póstol, o també una lletra auténtica 
mal entesa. No podent ésser la I Thes., 
es tracta segurament d'un apocrif. 

1. — Sobre Padveniment. Aixo és, a 
propósit de l'adveniment, car tal és aci 
el sentit de la preposició ὑπέρ. 

3. — δὲ de primer no ve Papostasia. 
Senyal precursor de la fi del món será 
una apostasia general, no pas una de- 
fecció politica, com cregueren alguns 
Pares, ni una heretgia al si del judais- 
me, com pensen alguns comentaristes 
moderns, sinó una apostasia de la fe 
cristiana, predita per Jesucrist mateix 
en el gran discurs escatológic (Mt. 
XXIV, 12; Lc. XVIII, 8) ¡ anunciada 
també per Sant Pau (11 Tim. III, y- 
10). 

l es manifesta Phome del pecat. Des- 



PRIMERA PART 

DOGMATICA 

(1,1217) 

(ἃ. Ho) 
tre Jesucrist i el nostre ajuntament amb ell, ?que no us somogueu de 

1Us preguem, germans, sobre adveniment del Senyor nos- 

seguida del seny, ni us aterriu, ni per esperit, ni per paraula, ni per lletra 

pretesa nostra, com si el dia del Senyor fos a la vora. *Que ningú no us 

enganyi en cap forma, perqué si de primer no ve Papostasia i es manifesta 

home del pecat, el fill de la perdició, *el qui s'enfronta o s'enalteix con- 

tra tot el que s"anomena Déu o rep adoració, talment que s'assegui en el 

temple de Déu, mostrant-se ell mateix com essent Déu... 

1, IThes. 1v, 165. 2, Mt, χχιν, 6; 1 Thes. v, 25. 3, Eph. y, 6. 
14. 5, Act. xvn, 1. 

cripció de 1”Anticrist que apareixerá en 
esclatar la gran apostasia. El llenguat- 
ge lacónic de Sant Pau, que només re- 
corda instruccions verbals donades als 
de Tessalónica, ens priva de les clarícies 
que desitjariem per a conéixer millor 
el carácter de l'Anticrist. No és Sata- 
nás, del qual és distingit formalment al 
v. 9. Els seus trets característics no 
abonen tampoc la hipótesi que es tracti 
d'una institució O d'una tendencia. Es, 
segurament, un ésser personal. Altra- 
ment, els detalls de la seva descripció 
són plens de ressonáncies de 1'A. T., 
per qué no cal prendre'ls com a profe- 
cies própiament dites, ni esperar-ne la 
realització literal. Sobre els noms que 
se li donen, veg. Ps. LXXXVIII, 23 1 

21 - NOU TESTAMENT, XIV 

5¿No recor- 

4, Dan. xr, 36; Ez. xxvmr, 2; 15. x1v, 

XCHII, 20; es fará passar per Déu: Ez. 
XA VEL: 25 Dan. VEL 25 1% 275 per 
la seva derrota, vegeu ls. XI, 4. 

L'home del pecat. Aquesta expressió 
és molt més enérgica que home peca- 
don: ΘΕ ΟΣ, IX, 34. 

Fill de la perdició. Jesús empra la 
mateixa locució per designar el traidor 
Judas. 

4.—S' enalteix. Compareu amb Dan. 
VI 255 ANO. 312, 
A Vacabament d'aquest verset, el 

sentit gramatical de la frase resta en 
suspens; l'escriptor sagrat, emportat per 
la descripció de 1'Anticrist, s'oblida d'a- 
cabar-la. Es pot completar fácilment : 
no s'atansara el dia del Senyor, no es ve- 
rificara la parúsia de Jesucrist... 
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μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὕμᾶς ταῦτα ἔλεγον Úptv; Ckal νῦν τὸ 

κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν Ev τῷ αὐτοῦ καιρῷ. ἴ τὸ 

γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας: μόνον ὃ κατέχων ἄρτι ἕως 

ἐκ μέσου γένηται. ὅκαὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὃ ἄνομος, ὃν ὃ κύριος 

Ἴησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ 

ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστιν ἣ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν 

τοῦ σατανᾶ ἔν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους 19 καὶ 

ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἄνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς 

ἀληθείας οὖκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. 1! καὶ διὰ τοῦτο πέμπει 

αὐτοῖς ὃ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 

iva κριθῶσιν ἅπαντες ol μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκή- 

σαντες τῇ ἀδικία. 

19 “Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, 

ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὕπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὃ θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἷς 

σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 13 εἰς ὃ καὶ ἐκά- 

λεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου 

ἡμῶν ᾿Ἴησοῦ Χριστοῦ. 15”Apa οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς 

παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἣμῶν. 

16 Αὐτὸς δὲ ὃ κύριος ἣμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ ὃ θεὸς ὃ πατὴρ ἡμῶν, ὃ 

ἀγαπήσας ἥμδᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν 

χάριτι, 11 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ 

καὶ λόγῳ ἀγαθῷ. 

ς ετι ἐμου οντος DYE* Ambrosiast || 8 om. vna. BKL* al, || αναλωσει EKL al. || 10 τῆς αδιχ. εν 
τοις (DJEKL al. || αληθ.] + χριστου DEF || εἰ πεμψει EKLP al. dfg Cypr sy || om. αὐτοὺς FG al, 
lar || 13 ἀπαρχὴν BFGeP al. Ambr vg syu || 14 om. χαι ABDEKL αἱ. Ambrosiast || exah. nas ABD* 
al.efllis παραδ.] + μῶν DEF 44 Ambrosiast || τό ) yp. τησ. B||o πατὴρ] xa: mat. AEKLP al. d 
Ambr vg syh || 17 στηριξ.] + υμας ΚΙ, al. ||) hoy. «4. epy. FGK al. sy? 

6. —I ara. Alguns prenen aquest 
adverbi com una simple fórmula de 
transició; d'altres creuen que és una 
referencia al temps de l'apostol. 

—Els tessalonicencs sabien qué dete- 
nia 1'Anticrist de venir, perque 1'Apostol 
els ho havia ensenyat de paraula. L'An- 
ticrist troba en el món un obstacle que 
frena el misteri d'iniquitat, l'esclat de 
la gran revolta contra Déu 1 el Crist, 
preludi de l'última apostasia. Aquest 
obstacie, en aquest verset, és objectivat 
en neutre (τὸ κατέχον), pero en el se- 
gúent és personificat en masculi (6 
κατέχων). En ésser tret del mig aquest 
obstacle, apareixeráal'Anticrist. La iden- 
tificació d'aquest obstacle és un misteri 

per a nosaltres. S'hi ha vist successi- 
vament 1'Imperi Roma 1 l'Estat cristia, 
identificacions avui impossibles. Sem- 
blaria més adient a la forma masculina 
emprada al v. 7, a la ideologia escato- 
lógica jueva 1 cristiana de 1*Apóstol 1 a 
les continues allusions que fa als pas- 
satges escatológics de 1'A. Τ᾿. de veure- 
hi una persona. Cap no reunelx tots 
els trets aci dibuixats d'aquest personat- 
ge sinó Sant Miquel. En el llibre de Da- 
niel és ell el cabdill de les milicies celes- 
tials que surt en defensa del poble d”Is- 
rael, especialment en el temps de la gran 
tribulació 1 a la vigilia de la resurrecció 
dels morts. (Dan. X, 13-21). Sant 
Joan a l'Apocalipsi el posa també al 

PA 
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deu que essent encara amb vosaltres us deia aquestes coses? ὁ] ara sabeu 

el que deté que ell no es manifesti en el seu temps. “Perqué el misteri 

de la iniquitat ja treballa, en espera només que el qui ara el deté sigui 

tret d'entremig. *Illavors será descobert l'inic, el qual el Senyor Jesús oc- 

cirá amb Pale de la seva boca i el destruirá amb lPesclat del seu adveniment. 

2 La vinguda del qual per operació de Satanás s'acompleix amb tota virtut 

i senyals i prodigis mentiders, 191 amb tot engany d'iniquitat per als qui 

es perden, per tal com no acceptaren Pamor de la veritat per a ésser sal- 

vats. 111 per aixó Déu els envia operació d'engany, perqué creguin a la 

mentida, 154 fi que siguin jutjats tots els qui no cregueren en la veritat, 

ans es complagueren en la iniquitat. | 

13 Nosaltres, pero, hem de donar sempre grácies a Déu per tots vosaltres, 

germans benamats en el Senyor, perque Déu us ha elegit des del principi 

per a salvació, en santificació d'esperiti fe de veritat, 1%a qué us crida també 

per mitjá del nostre evangeli, per a Passoliment de la gloria del Senyor 

nostre Jesucrist. 1% Per tant, germans, estigueu ferms i manteniu les tra- 

dicions que heu aprés, sigui de paraula, sigui per mitjá de lletra nostra. 

16I el mateix Senyor nostre Jesucrist i el Déu Pare nostre que ens ha 

estimat i donat de gracia consolació eterna i bona esperanca, * consoli 

els vostres cors i els afermi en tota obra bona ¡i paraula bona. 

Si ἄν IO Cor m1 153.11, 3. 
12%) 41, 1 Thes. 11, 13. 

davant dels angels combatent contra 
Pantic serpent, el Diable, i assegurant 
la victória de Crist. Aixi Sant Miquel 
hauria passat de protector de la Sina- 
goga a protector de l'Església. 

8.—Occira amb Pale. Aquests mots 
recorden el passatge d'Is. XI, 4. Al- 
guns manuscrits porten corroira en lloc 
d'occira. 

9. — Amb tota virtut... L*Evangeli 
empra els mateizos substantius per a 
designar els miracles de Crist. 

T”aparició de l'Anticrist será rodejada 
de miracles falsos, obrats per virtut de 
Satanás. Aixi, emprant les mateixes 
proves que Jesucrist, bé que falsifica- 
des, enganyará més fácilment els in- 
cauts. 

10. — Á notar que el crim retret als 
qui es perdran (l'autor usa el present es 
perden, contemplant el fet com actual 
en la seva visió) és de no haver acceptat, 

11 Rom;1, 24; 1 Pim: 1v, 1. 12, Rom. 1, 18,32. 13, Dt. xxxur, 

no la veritat, sinó l'amor de la veritat. 
11.— Els envia. Vg. tradueix per 

futur. 
13. — Des del principi. «Primicies», 

diu Κρ. L'església de Tessalónica era 
una de les primeres que l'Apostol funda 
a Europa. Tanmateix, sembla referir- 
se a Velecció que Déu fa, des de tota 
Peternitat, dels seus predestinats. 

En santificacio d'esperit. Pot significar 
indistintament la santificació que prové 
de 1'Esperit Sant o la santificació del 
nostre propi esperit. Cf. Rom. V, s. 

14. — A que... Millor que en la qual, 
dela Vg. L*Apostol fa referéncia a la 
idea complexa expressada pels mots: 
per a salvacio, en santificació. 

16. — Contra el seu costum, St. Pau 
anomena aqui primer Jesucrist. 

17. — Consoli... afermi. Remarquem 
el singular d'aquests verbs, malgrat de 
referir-se a dos substantius. 



ΡΆΙ ΑΙ ΓΕ 

TRACTATIO PARAENETICA 

(MI, 1-16) 

ME ATES 

τοῦ κυρίου τρέχη καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, 3 καὶ ἵνα ῥυσθῶ- 

1 Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ λόγος 

μεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων: οὗ γὰρ πάντων ἡ πίστις. 

ὃ Πιστὸς δέ ἐστιν ὃ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ. πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν καὶ 

ποιεῖτε καὶ ποιήσετε.  Ὃ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς 

τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. : 

6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ”Inoo0 

Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος 

καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ᾽ ἣμῶν. 1αὐτοὶ γὰρ 

οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι fac, ὅτι οὐκ ἠἡτακτήσαμεν ¿v ὑμῖν, 8 οὐδὲ 

δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νύκτα καὶ 

ἡμέραν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν: 9ϑοῦχ ὅτι οὐκ 

III. 1 χυριου] θεου FGP vg||3 χυρ.] θεος 40 ἘΕΟε Ambrosiast || στὴρ.] τηρήσει FerGer || 
4 παραγγ.] + υμιν AEFGKLP al. sy, + nat ἐποιησατε BFErGer [|| 6 om. nuwv 19 BD*E* Cypr || πα- 
ρελαβον EKLP al., παρελαβετε BFSG αἱ. sy || 8 vuxtos x. ἡμερας NBFG al. 

1. —Pregueu per nosaltres. Αἰχὸ és, 
per Pau 1 pels seus dos collaboradors. 
ELA 

2. — Dels homes importuns i dolents. 
AHusió als jueus que el seguien a tot 
arreu bo i entrebancant el seu ministeri. 

3. — Fidel és el Senyor. Vg. substi- 
tueix Déu a Senyor. 

6. — Us ordenem. Remarqueu la so- 
lemnitat amb qué intima aqueixa ordre. 

Cf. I Cor. V, 4-5. — L'ensenyament que 
reberen de nosaltres. En aquest passat- 
ge es tracta evidentment de la doctrina 
moral que era donada uniformement 
a totes les esglésies segons un tipus es- 
tablert i gelosament observat. Vegeu 
Rom. VI, 17. 

7. — Vosaltres sabeu com cal que ens 
imiteu. Diferents vegades St. Pau s'ofe- 
reix ell mateix com a exemple a imitar 
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EXHORTATORIA 

(TI, 1-16) 

(C. HI.) 
paraula del Senyor corri i sigui glorificada, tal com entre vosaltres, 51 que 

1 Altrament, germans, pregueu per nosaltres a fi que la 

siguem alliberats dels homes importuns i dolents, car no és pas de tots la 

fe. Pero fidel és el Senyor, el qual us afermará i us deslliurará de mal. 

41 confiem en el Senyor respecte a vosaltres que el que us manem, ho feu 

i ho fareu. *I el Senyor adreci els vostres cors en la caritat de Déu i en 

la paciencia del Crist. | 

6Us ordenem, germans, en nom del Senyor nostre Jesucrist, que us 

aparteu de tot germá que camini desordenadament i no segons Pense- 

nyament que reberen de nosaltres. “Car vosaltres sabeu com cal 

que ens imiteu, posat que no fórem malfeiners entre vosaltres, $ni 

menjárem el pa de ningú de franc, ans amb treball 1 fatiga, tre- 

ballant dia i nit, per no carregar damunt de ningú de vosaltres; %no 
1, Eph. vx, 19; Col. 1v, 3; 1 Thes. v, 25. 

pels fidels. Vegeu 1 Cor. XI, 1; IV, 16; 
M7 85 Phil. UL. 17; 1V, 9, ete. 
No era pas vanagloria, sinó condes- 
cendencia paternal amb la feblesa dels 
seus deixebles, 1 interés a reforcar la 
predicació amb l'exemple. 

No forem malfeiners. En tot el regne 
de Valencia i Camp de Tarragona, mal- 
feiner significa home peresós que viu a 
despeses dels altres. Es el significat 
exacte del verb ἀτακτέω, en aquest 
lloc, segons ZORELL, Lex. graec. N. T. 

4, Gal. v, 10. 
8) Actxx; 345 Cor. 11, 12; 1 Thes. τί, 9. 

6, Rom. xv1, 17; 1 Cor. v, 11. 7,1 Thes. 1, 6. 
91 Cor. 12, 45 Phil τοῦ 17. 

Vg. tradueix «no fórem inquiets ». 
8. — Per bé que tenia dret a ésser 

mantingut pels fidels, com els altres 
Apostols, en recompensa dels seus tre- 
balls per llur evangelització, St. Pau es 
guanyava la subsisténcia treballant del 
seu ofici de constructor de tendes, pel 
doble fi de no ésser carregós a ningú 
i donar exemple de laboriositat, major- 
ment a aquells fidels que negligien tot 
treball en espera de la ἢ del món, per 
ells creguda imminent. 
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ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἷς τὸ μιμεῖσθαι 
ἡμᾶς. ral γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὕμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι 
εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ τινας περι- 
“πατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομέ- 
νους" 1Ξτοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἔν κυρίῳ 
Ἴησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
15 Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. Mel δέ τις οὐχ 
ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, μὴ 
συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ: 15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ 
νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 Αὐτὸς δὲ ὃ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη Úutv τὴν 

€ 
23 y 14 1 rs εἰρήνην διὰ παντὸς Ev παντὶ τρόπῳ. ὃ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

EPILOGVS 

(UL, 17 - 18) 

110 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἔπι- 
στολῇ: οὕτως γράφω. 18 ἣ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ 
πάντων ὑμῶν. [ἀμή ν]. 

12 δια του χυριου ἡμῶν τι. χρίστου ΚΙ, al. sy |] 13 εγχαχ. NAB? αἱ. || 14 χαι μη συναναμιγνυ- 
σθε KLP (al.) vz sy || 16 χυρ. 19] θεος FGL αἱ. || τοπὼ AFDFFG 17. 49 e Ambrosiast vg || 18 om. ἡμῶν 
FerG ||om. any N*B 17 al. Ambrosiast fuld 

ció al traút amb qué alguns acompanya- 
ven lociositat. 

14. — Noteu-lo per no barrejar-vos 
amb ell. AHusió a una mena de pe- 
niténcia pública que consistia a separar 

10. — δὲ algú no vol. Alguns creuen 
que es tracta d'una dita popular. Es, 
aixó sí, un ressó de la senténcia pro- 
nunciada al Paradis terrenal: «Amb la 
suor de ta fac menjarás el pa» (Gn. 
ΠῚ, 19). 

12. — Ámb tranquillitat. Per oposi- 
el culpable de la comunitat cristiana fins 
que tornés a bon cami. Aquesta peni- 
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perqué no hi tinguéssim dret, sinó per tal de donar-nos en exemple a vos- 

altres, perqué ens imiteu. %Perqué quan érem entre vosaltres, aixó us 

intimávem, que si algú no vol treballar, no mengi; *per tal com oim 

d'alguns de vosaltres que es comporten com ἃ malfeiners, no treballant 

gens, sinó ocupant-se en coses vanes. Doncs a aquests tals intimem 1 

exhortem en el Senyor Jesucrist que treballant amb tranquillitat, men- 

gin llur pa. *Peró vosaltres, germans, no defalliu d'obrar bé. **I si 

algú no obeeix a la nostra ordre donada per lletra, a aquest noteu-lo 

per no barrejar-vos amb ell, per tal que es confongui. 

gueu pas per enemic, ans renyeu-lo com un germá. 161 el mateix 

Senyor de la pau us doni la pau en tot temps i de tota manera. El Se- 

nyor sigui amb tots vosaltres. 

15 Peró no el tin- 

EPÍLEG 

(UL, 17-18) 

1 El salut de la meva própia má, de Pau, que és el senyal de tota lle- 

tra: aixi escric. 151,4 gracia del Senyor nostre Jesucrist amb tots vosal- 

tres. Amén. 

13, Gal. vio. 14, T Cor. v, τὰ 16, LU Thes. v, 23. 17, Col. 1v, δι 18, 1 Thes. v, 28. 

tencia, péro, no era la penitencia sagra- 
mental. Es troba insinuada també a 
Cot. Vi 3=5 111 Cor. IL, 6-10. 

18. D'altres són de parer que Apóstol 
escrivi de própia má els versets 171 18. 
Cf. Gal. VI, 11. Aquestcostum d'escriu- 

14-15. — La rigor amb que Sant Pau 
intimava el precepte del treball es co- 
neix per aquesta sanció, que ve a ésser 
una excomunió benigna tota adrecada 
a Pesmena de Pociós. 

17. — Que és el senyal. Molts pensen 
que aquest senyal es troba en el verset 

re de própia má els darrers mots d'una 
missiva era practicat per molts autors 
antics. Vegeu CICERÓ, 44. Att. lib. VII, 
ep. 1, n. 1, i SUETONI, T71b. XXI, XXXII. 

18.—La benedicció inserida en aquest 
verset és idéntica — si llevem l'adjectiu 
tots— a la que llegim en 1 Thes. V, 28. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

Les LLETRES PASTORALS 

Les dues Lletres a Timoteu i la Lletra a Titus han estat reunides en un 
grup a part amb el nom de Lletres pastorals. Aquesta denominació, datant 
de poc més d'un segle, respon al contingut quasi exclusiu d'aquests docu- 
ments paulins, car en ells el gran Apóstol recomana a dos deixebles seus, 

posats per ell al front de dues regions (Timoteu a lP'Ásia proconsular, 
Titus a Pilla de Creta), la cura espiritual de les ánimes, donant-los precio- 

ses instruccions sobre la manera de complir els deures pastorals i d'orga- 

nitzar les esglésies particulars, instituint bisbes, diaques i corporacions 

de vidues i fixant normes de conducta per als diversos estaments de fidels. 

Són, doncs, els fonaments escripturistics de la que després s'ha anomenat 

Teología pastoral. 
La comunitat de ἢ i la coincidencia de temps en qué foren compostes 

dóna a aquestes tres Lletres una gran semblanca. Unes mateixes idees 
expressades amb un llenguatge idéntic, tant en lexic com en estil, demos- 
tren clarament que l'esperit de 1* Apóstol estava preocupat pels mateixos 

problemes i justifiquen plenament la reunió d'aquests tres documents pau- 

lins en un grup especial. 

Essent la qúestió de llur autenticitat única que les afecta globalment, 
la tractarem en conjunt, abans d'emprendre l'estudi de cadascuna. Altra- 

ment, aquesta qiestió, com veurem, está intimament relacionada amb la 

del temps de llur composició, que restará resolta una vegada per a totes. 
* La prova documental d'aquesta autenticitat no pot ésser més completa. 
Des del primer segle, St. Clement Roma en les seves lletres als Corintis, 
St. Ignasi Mártir en les seves a Magnet, als Efesins, als d'Esmirna i altres, 

St. Policarp als Filipencs, l'autor de l'Epistola de Bernabeu i el de PEpis- 

tola a Diognetes mostren ben clarament la coneixenca de les Pastorals, 
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emprant-los paraules, pensaments i frases enteres, com «aixecant al cel 

les mans pures».! Entrat el segle 11, els testimonis es multipliquen i 

esdevenen més explicits. St. Teófil Antioque qualifica la 1 Tim. de «pa- 
raula divina», cosa impossible si hagués estat obra d'un falsari contempo- 

rani, atesa P'escrupolositat amb qué els Pares de tots els temps exigien el 

testimoni de la tradició més purificada per a comptar un llibre entre els 
admesos a l'Església com a inspirats. 

Aixi es comprén que el cánon contingut en el Fragment de Muratori 
porti inscrites les Pastorals i que l'historiador Eusebi,? acurat coneixe- 

dor de tota la tradició, les compti entre els homologumena. Hi podriem 
afegir el tesmoniatge de les antigues versions, de les esglésies particulars 

Ϊ dels manuscrits grecs més antics. 

Enmig d'aquest núvol de testimonis favorables, només tres heretges, 
Marcio, Basilides i Tacia, les refusaren, peró llur actitud está mancada 

de tota valor, per tal com Púnica raó d'aquest refús fou el veure-hi con- 
tradites llurs doctrines. 

És tan gran la forca d'aquesta demostració histórica, que els racionalistes 
moderns, que, des de Schleiermacher en 1807, neguen lautenticitat de les 

Pastorals, han de refugiar-se en arguments intrinsecs: Pestil, l'anacronis- 

me de les errors combatudes i la contradicció amb la história de 1"Apoóstol. 
Diuen, doncs, en primerlloc, que lestil no és el de Pau, per tal com conté 

prop de 150 expressions exclusives, i d'altra banda, manca de moltes parau- 
les familiars a "Apóstol. Peró amb aquest argument es podria impugnar 

Pautenticitat de moltes obres d'autor indubtable. ¿Qui no sap que el léxic 
d'un escriptor evoluciona sempre, que adquireix paraules noves i n'a- 
bandona d'altres, que nous problemes imposen la necessitat de cercar 

noves formes d'expressióo? Certament, entre el léxic de la Divina Come- 

dia ¡ el de la Vita Nuova de Dant hi ha gran diferéncia, i en el mateix 

St. Pau, la Lletra als Romans conté 94 expressions exclusives, 96 la 

segona als Corintis, 50 la dels Galates, 54 la dels Filipencs, 140 entre 

Colossencs i Efesins. En contra d'aquesta diferencia material, podriem 

adduir, no sols la igualtat material de molt més gran nombre de paraules 

comunes, sinó la més important de les idees, i precisament de les més 

caracteristiques de l' Apóstol. Recordem el bany de regeneració (11].- 
Eph.), la renovació (ἀνακαίνωσις : Tit. TI, 5- Rom. XII, 2), el propósit 
salvador de Déu oposat als nostres mérits, la destrucció de la mort, etc. 

Dintre una tan absoluta coincidencia d'idees fonamentals, una diferencia 

parcial de léxic és més tost un indici d'autenticitat: un falsari hauria tin- 

1 TI Tim. 11, 8 —Sr. CLEMENT, Ád a list. Eccl. UL 255 
Corinth. XXIX, 1. 
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gut un gran compte a no sortir-se del vocabulari, ja prou ric, de les altres 

obres de 1'Autor imitat. 
Pobjecció histórica parteix de la hipótesi, absolutament gratuita, que 

les errors impugnades en les Pastorals són les dels gnóstics, que no sorgiren 
fins al segle 11. Cert que, de vegades, els racionalistes fan l'argument a 

Pinversa: Les Pastorals essent del segle 11, els heretges combatuts en elles 

han d'ésser els gnóstics. — Peró ni els heretges del segle 11 — Marció, 
Valenti, Basilides — eren anomenats gnóstics, paraula que llavors encara 
estava en ple honor, ni els falsos doctors combatuts en les Pastorals eren 

heretges. Eren garlaires fantasiosos, caps calents, promotors de disputes, 

faedors de logomáquies i de contes de velles, un pic tocats de judaisme, 

puix que conreaven les genealogies, les faules jueves i les disputes inútils 
sobre el Thora. Tot amb tot, estaven en comunió amb P'autoritat 

eclesiástica i freqúentaven les assemblees litúrgiques. És per aixó que 
Autor de les Pastorals no els exclou de l'Església, ni els tracta amb el 

rigor amb qué condemna els judaitzants de la Galácia o els falsos doctors 

de Corint. És, doncs, ben en va que els crítics racionalistes cerquin una 

escola gnóstica a identificar amb aquests pertorbadors, i la mateixa dis- 

crepáncia a assenyalar-la demostra la vanitat de empresa. 
Una altra objecció histórica es funda en el grau d'evolució de la jerar- 

quia eclesiástica. El carácter monárquic de Pepiscopat, que, segons els 

critics, apareix en les Pastorals, no arriba a saó fins ben entrat el segle 11. 

Fou llavors que un falsari habilidós confecciona aquestes Lletres, atribuint- 

les a Pau, per tal d'autoritzar Pevolució amb el prestigi de Apostol. — 
L'argument va per terra tenint en compte que el monarquisme episcopal 

no apareix per res en les nostres Lletres. Timoteu i Titus no eren bis- 

bes própiament dits. No eren autoritats sedentáries, autónomes, perma- 

nents, ni limitades a una sola església. Són simples delegats de Pau que 

exerceixen una superintendéncia sobre un grup d'esglésies veines (de P Asia 

proconsular, Timoteu; de Pilla de Creta, Titus) per tal d'organitzar-hi la 

vida religiosa i extirpar-ne les males doctrines, amatents a deixar el lloc a 

la primera indicació de l' Apostol. Titus rep la comanda d'instituir pre- 

veres en cada ciutat, co que prova que l'episcopat no está encara constituit, 

majorment si es té en compte que la diócesi antiga coincidia amb la ciutat 
grega amb els ravals i un petit territori tot voltant, i encara no la té a per- 
petuitat, sinó amb lordre expressa de tornar-se a ajuntar amb 1*Apostol, 
quan sigui substituit per Tiquic o Artemas. Com de fet, un any després 

parteix per la Dalmacia.? 

Resta la dificultat cronológica, més feble encara que les anteriors. Els 

τ TF Tm. TVS 10: 
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critics racionalistes troben que, essent impossible d'encabir dins la vida de 
Pau els detalls biográfics escampats en les Pastorals, és forcós d'atribuir- 
les a un falsari del segle 11. — Per a argumentar aixi, els racionalistes han 

de limitar la vida de Apóstol als anys historiats en el llibre dels Actes. 
Peró entre Pany 63 o 64 en qué fineix el relat dels Actes i la mort 
de "Apostol (67) s'escolen tres o quatre anys, durant els quals s*esdevin- 

gué el seu anunciat viatge a Espanya,* o una nova excursió apostólica 

per P'Orient, o més probablement, totes dues coses. És en aquest temps 
que s'esdeyenen els fets aHudits en les Pastorals i la mateixa redacció llur. 
Fins i tot la diferéncia entre Poptimisme amb qué mira la próxima fi del 
seu procés en les Lletres de la Captivitat i el pessimisme — parlant en 
sentit humá — amb qué parla ara,? demostra ben clarament que es tracta 

de dos captiveris distints. 

Creiem, doncs, que es pot donar com a cosa certa que ens trobem da- 
vant dels darrers escrits del gran Apostol. 

A guisa d'ampliació d'aquest detall cronológic, afegirem unes notes 
sobre el temps i Pordre de composició de les tres Lletres que estudiem. 
Aplegant i reafegint les dades de la tradició amb les escampades en 

aquestes Epistoles, s'ha intentat de fer un itinerari del darrer any de la 

vida de Apóstol. No és possible d'aclarir el que féu tot just d'alliberat 
del primer captiveri. Sense cap cofoisme patriótic hi podem posar el seu 
viatge a la nostra terra —amb una possible excursió al Migdia de la GáHia — 

anunciat per ell i confirmat per St. Clement Roma i per una tradició cons- 
tant i múltiple. A la primavera del 66, fa una resseguida per quasi tot 

POrient. Venint molt probablement de Jerusalem, remunta la costa me- 

diterránia de PÁsia, deixa, de pas, Timoteu a Efes i savanca fins a Mace- 

dónia. Aci es pot posar la redacció de la primera Lletra a Timoteu, sia 
responent a consultes seves, sia per no confiar gaire en un darrer retorn a 
PAsia Menor. Si d'aquí passá a Creta, per tal de fundar-hi una església 
i encarregar-ne Titus, és cosa ignorada. Passa l'hivern a Nicópolis,* 

on P'ha de retrobar Titus, en ésser substituit per Tiquic, o — més proba- 

blement — per Artemas. Torna a davallar la costa mediterránia, 1 a 

Troas, s'estatja a la casa de Carp, on es deixa un mantell i llibres; deixa 

Trofim malalt a Milet, i Erast, un altre company seu, a Corint.* Des 

Paci, ja no sabem sinó que poc temps després és en presó a Roma, on 

escriu la segona Lletra a Timoteu i sofreix el martiri. 
Per 11 Tim. 1, 16-17, sabem que Pefesi Onesifor, trobant-se a Roma 

ἱ sabent que Pau hi está empresonat, no para de cercar-lo fins que el tro- 

1 Rom. XV, 28. "TH ME 12. 
2 Vegeu II Tim. IV, 6-8. 4 II Tim. 1V, 13-20. 
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ba. La mateixa Lletra* ens assabenta la gran tristesa de l'Apóstol per la 
solitud en qué han deixat la defecció de Demas i la sortida amb la missió 

apostólica de Crescent envers la Galácia (Gaállia?) i de Tiquic envers Efes. 

A aquesta solitud s'afegeix la certesa de la mort imminent. Prompte será 
vessat en libació i rebrá la corona incorruptible que ha merescut amb els 
seus treballs pel Crist.? 

Entre les dues Lletres a Timoteu s'intercalá segurament la Lletra a 

Titus, sense que sigui possible d'aportar noves precisions. 

Peró aquesta mateixa impossibilitat d'emmarcament de les Pastorals 

dintre la vida historiada de Pau és un argument invencible contra la 
hipótesi del falsari. Per poc hábil que hagués estat, i ho hauria hagut 
d'ésser molt el fingit confeccionador d'unes Lletres tan reeixidament 

paulines, hauria pres la precaució d'enquadrar unes obres que volia fer 

passar per escrites de Apostol dintre la zona iNuminada de la seva vida, 

majorment fingint-les adrecades a dos personatges tan profusament histo- 
riats en els Actes de St. Lluc. Uns escrits extravagants de la vida escrita de 
Autor és impossible que haguessin trobat l'acceptació general que, com 

hem vist, trobaren les Pastorals en lEsglésia primitiva, si llur autenticitat 

no hagués estat indubtable. 

ΕἸ, DESTINATARI 

Timoteu era nat a Listra (Licaonia), fill de pare grec i de mare jueva.* 
Educat per la seva mare en el judaisme, no havia, pero, rebut la circumci- 

sió, segurament per oposició del seu pare. Bé que no consta certament, és 

molt probable que Sant Pau el conegué, converti i batejá al seu pas per 

la Licaónia, durant el primer viatge apostólic,* puix que en el relat del 
segon viatge, ja és anomenat deixeble.? No fou fins a aquest segon viatge 

que Sant Pau, vist el bon testimoni que en donaven els fidels de Listra 

i d'Iconi, el prengué amb ell, circumcidant-lo abans per causa dels jueus 

que el tenien per seu, per raó del seu origen matern, i que, sabent-lo fill 

de pare grec, no haurien admés la seva predicació si no haguessin estat 
ben encertits de acompliment d'aquest ritu. Des d”aleshores, o sigui 

durant prop de vint anys, Timoteu fou el deixeble fidel i el company 

inseparable del gran Apostol, afectat a ell amb un amor que ha estat com- 

parat al de Sant Joan pel Salvador. 
Durant el terc viatge, Sant Pau Penvia d'Efes a Corint amb missions 

SV 5 10-12. % Tb. XIV, 6. 
2 II Tim. UV, 6-8. 5 ΕΜ Ι χα 
δ AGRRXN IE 1-2 
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delicades* i n'és acompanyat al seu retorn a Jerusalem, puix diversos 

llocs de les Lletres paulines i dels Actes ens el mostren a Macedónia,? 

a Corint3 ¡a Troas.* Els encapcalaments de les Lletres de la Captivi- 

tat ens assabenten que li feia companyia durant el seu primer captiveri 
a Roma.? Obtinguda la llibertat, Sant Pau es reuneix amb Timoteu a 

POrient i li encomana una missió quasi episcopal a Efes, missió que, com 
hem dit, s'estenia a tota P'Ásia proconsular.S 

Dels darrers anys de la vida de Timoteu no en tenim sinó noticies es- 
parses, tretes de les Constitucions apostoliques que ens conserva Eusebi en 

la seva Historia eclesiástica.” Segons elles, Timoteu residi a Efes tota 
la resta de la seva vida i mori martir sota Domiciá quan s'esforcava a 

apartar el poble fidel d'una festa de disbauxa que se celebrava en honor 
de Diana. 

Recollint diversos detalls escampats en les Lletres paulines, podem refer 

el carácter de Timoteu: era de natural afectuós,$ frévol de salut? i 

afectat de timidesa.1% Els elogis que acii allá en fa Sant Pau mostren 
un gran afecte: és el seu fill,** benamat ¡ fidel,1? amb el qual no té 
sinó una sola ánima, que recerca amb zel els interessos de Jesu- 

crist.14 És el deixeble de Pau anomenat més vegades en els Actes i en 
les Lletres. Se Passocia en l'exordi de diverses Lletres: 11 als Corintis, 

Filipencs, Colossencs, I i II als Tessalonicencs i Filemon. Parla molt 
sovint de les seves missions, talment que només hi ha tres Lletres on no 

lanomeni (Galates, Efesins, Titus). 
Si el dimissus d'Hbr. XII, 23 vol dir alliberat de la presó, com sembla 

més probable, podem afegir a lP'escassa biografia de Timoteu la glória 
d'haver sofert empresonament per Crist, en vida encara de 1' Apóstol. 

Les circumstáncies de temps i de lloc en qué fou escrita aquesta Lletra 
resten prou exposades en el paragraf anterior, no menys que el fi que es 
proposa 1*Apostol. 

1 Cor. INS 17 XAVL 10-12. PTI Tn. 10: 
e ΠΟΥ A A A A 
8 Rom. XVI, 21. 0. T Cor. XVL 10: 1 Tim 17125 
2 Act. XX, 4-5. O Pp AA 
>. Phil. L 1x5 CóL. 1/57 Pouén. £ MTC ΤΥ 17 ADA 
, 1 TMV ἐπ PRA TL, 20. 

EuseB1. H. E. lll, 46. 14. Ibidem, 21. 

--- 

᾽ ᾽ 

“ 
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CONTINGUT I DIVISIÓ 

Com totes les Pastorals, aquesta Lletra no ofereix una tesi doctrinal, 
ni una argumentació polémica, ni amb prou feines un pla preconcebut. 
És un seguit d'instruccions práctiques sobre organització de les esglésies 
confiades al deixeble i de consells o manaments a donar a diverses classes 
de fidels. 

La divisió seguida per nosaltres comporta tres parts. La primera, després 
del breu exordi, tracta dels falsos doctors a qui ha de resistir (I, 3-20); la 
segona (II, 1-III, 13), dels afers públics: de lPoració en comú i dels mi- 

nistres de Pesglésia; la terca (II, 14-VI, 19), és un aplec de regles de 
conducta pastoral i conté preceptes sobre els heretges, d'altres per a diver- 
sos estats de fidels, per al mateix Timoteu ἱ per als rics. 

S'acaba amb un breu epileg. 

22 - NOU TESTAMENT. XIV 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ A 

EXORDIVM 

(1, ms 2) 

(GE 1: Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 3 Τιμοθέῳ γνησίῳ 

τέκνῳ ἐν πίστει' 

᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ 

I. DE FALSIS DOCTORIBVS 

(1, : 20) 

3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος εἰς Ma- 

κεδονίαν, ἵνα παραγγείλης τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 μηδὲ προσέχειν 

μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν 

μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει’ δ τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγε- 

l.1 ar. mo. xp. AKL αἱ. sy? || επιτ.] ἐπαγγελιαν δὲ {2 πατρ.] + μων KLP αἱ. Ambrosiast sy 

[4 οἰχοδομὴν D*fg Ambrosiast vg || om. τὴν ev πίστει FG 

1. — Per ordre de Déu, salvador nos- 
tre. El mot salvador aplicat a Déu 
Pare, només es troba en les epistoles 
pastorals i en la de St. Judas. 

2. —Veritable fill. Vg. tradueix: «Es- 
timat fill». 

3-7. — Els mateixos errors contra els 
quals posa en guardia Titus (Veg. Tit. 
1, 10-16; III, 9-11 inotes). Són expan- 
dits per jueus, que es vanen d'ésser 

doctors de la Llei, ala qual afegeixen 
qúestions ocioses, enraonies vanes, fau- 
les, genealogies, etc. que no arriben a 
heretgia, peró hi arribaran, si no se les 
atura. 

3-4.—Aquests dos versets formen una 
sola frase, que és incompleta. La con- 
junció tal com demana una segona frase 
que comenci dient: així. Alguns autors 
supleixen els mots: «Aixijo ara Vexhor- 



LLETRA PRIMERA A TIMOTEU 

EXORDI 

(1, ES 2) 

(C. 1.) l Pau, apóstol de Jesucrist, per ordre de Déu, salvador nostre, 

i de Crist Jesús, Pesperanca nostra, 22 Timoteu, veritable fill en la fe: 

grácia, misericordia, pau de part de Déu Pare ¡ de Jesucrist, el Senyor 

nostre. 

I. DEES FALSOS DOCTORS 

(1, 3-20) 

3 Tal com, en jo partir a la Macedonia, et vaig pregar que restessis a 

Efes, a fi que intimessis a alguns que no ensenyessin doctrines estranyes, 

í ni s'apliquessin a faules i genealogies interminables, les quals reporten 

disputes més aviat que Pedificació de Déu, la que és per fe... 

OE O, MEL. AV E 3 ACE. χα, 1: 
Ἐξ τῆν ΣἾ ὩΣ LP. 522: 

το». D'altres prenen el fragment 5-17 
com una digressió i enllacen el verset 
4 amb el 18. 

— LI” Apostol havia deixat Timoteu de 
representant seu a Efes, de la mateixa 
manera que Titus a Creta. Vegeu la 
nota a Titus 1, 5. 

3. —Doctrines estranyes. No en el 
sentit de causar estranyesa o meravella, 
sinó en el d'ésser altres que les que ell 
ha ensenyat, segons el sentit del neolo- 
gisme pauli ἑτεροδιδασκαλεῖν. 

4, Inf. 1, 7; 11 Tim. n, 23; Tit. 1, 14; 11, 9 

5 Pero el 

. 5, Rom. xn, 9; 

4. — Faules i genealogies. L”Apostol 
sembla entendre per faules les subtils 
llegendes rabiniques amb les quals hom 
volia esbrinar alguns fets obscurs de la 
História Sagrada. El Talmud n'és ple. 
Les genealogies fan referéncia a les dels 
angels, segons alguns, o a les dels pa- 
triarques, segons altres, que els doctors 
es proposaven de completar. 

Pedificació de Déu. Seguim la llicó 
οἰκοδομήν que es troba en la majoria 
de manuscrits ¡en les versions siríaca 
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Mag ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ 

πίστεως ἀνυποκρίτου, δῶν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς μα- 

ταιολογίαν, ἴ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγου- 

σιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. δΟἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὃ νόμος, 

ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 3εϊδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ 

κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις 

καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, 

ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον 

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλία ἀντίκειται, 1: κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης 

τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. 12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί 

με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστὸν με ἡγήσατο θέμενος εἰς 

διακονίαν, 15 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν" 

ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστία, 15 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἧ 

χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

1ὅ πιστὸς ὃ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν 

16 ἀλλὰ διὰ 

τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿Ιησοῦς τὴν 

εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι: ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ" 

ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ET 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 1ἴ Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ 

μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν alóvov: ἀμήν. 18 Ταύ- 

τὴν τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προα- 

γούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρα- 

τείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ 

τὴν πίστιν ἐναυάγησαν: “θϑῶν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὕς 

παρέδωκα τῷ σατανᾶ, ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

ς om. ἀγαθης FerGer||8 χρησῆται AP 73 || 12 inc. χαὶ χαρ. DKL al. Lucif Ambrosiast sy || ἐνδυ-- 

ναμουντι N* al. || 13 ovta] + pe A73 g || 16 om. TpwtTw DF ||) tipo. xp. NKLP al. sy || 17 αφθ.] 
α θανατὼ DEF Tert al. ve || aopar.] + adavarw FsG || Lovw] + copw KLP al. syh 

ι: Vg. Alguns manuscrits porten oixo- 
vopiav, lligó acceptada per molts critics 
moderns. 

5. —El fi del precepte és la caritat. 
S'entén, del precepte que Timoteu havia 
d'intimar, com s'ha dit en el verset 3. 
Aixi com vers el fi convergeixen tots els 
mitjans, vers la caritat convergeixen 
totes les virtuts 1 tots els preceptes. 
Ella els resumeix tots. Es, doncs, la 
mateixa sentencia del Senyor sobre el 
precepte únic (Mt. XXII, 40), repetit 
també quasi en iguals termes perl'Após- 
tol (Rom. XIII, 9-10). 

6. — Alguns. Aqui, com en el verset 
3 i en altres que segueixen, alguns té 
un sentit despectiu 1 fa referencia als 
falsos doctors. 

8. — Bé sabem... Fórmula molt fa- 
miliar a St. Pau. Cf. Rom. IE 2 ΠῚ 
19: Cor. VUE z;.4, Su 

9. —Aixó sabent. Aquest participi 
depén de si hom del verset anterior. 

Profanms. Més exacte que el mot ¿in- 
contaminats que llegim en Vg. 

10. — Robadors d'homes. Plagiaris, 
diu Vg. referint-se als malvats que per 
mitjá d'afalacs o de violencia s'enduien 
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fi del precepte és la caritat de cor pur i consciéncia bona i fe no fingida, 

6 de les quals coses alguns foraviant-se, es decantaren a vanes enraonies, 

Tvolent ésser doctors de la llei, tot i no saber ni el que diuen, ni les 

coses de qué fan afirmacions. *B¿ sabem que la llei és bona, si hom 

Pusa legitimament, ?aixó sabent, que la llei no es posa pas per al just, sinó 

per als inics i insubmisos, impiadosos i pecadors, malvats ἱ profans, par- 

ricides i matricides, homeiers, Y fornicaris, bardaixos, robadors d'homes, 

mentiders, perjurs, i tota altra cosa que s'oposi a la sana doctrina, * segons 

Pevangeli de la gloria del Déu benaurat, encomanat a mi. 1%Sento grat a 

Crist, Jesús nostre, qui em revesti de virtut, d”"haver-me tingut per fidel, 

posant-me en el ministeri, 1%a mi que abans era blasfem i perseguidor i 

ultratjador, peró vaig heure misericórdia, per tal com ho vaig fer igno- 

rant en la incredulitat, 16 ρεγὸ sobreabunda la gracia del Senyor nostre 

amb la fe i la caritat que és en Crist Jesús. , WParaula digna de fe i de 

tota acollenca: que Jesucrist vingué en el món a salvar els pecadors, dels 

quals el primer sóc jo; *peró per aixó vaig heure misericordia, per tal 

que en mi, el primer, fes mostra Jesucrist de tota la longanimitat, per a 

exemple dels qui havien de creure en ell per a la vida eterna. Al rei 

dels segles, incorruptible, invisible, únic Déu, sia l' honor i la gloria pels 

segles dels segles: amén. 1 Aquest manament et confio, fill meu Timo- 

teu, que, segons les profecies fetes anteriorment sobre tu, combatis se- 

gons elles en la bona milicia, **tenint fe i bona consciéncia, la qual 

alguns havent dejectat, naufragaren en la fe; “dels quals són Himeneu 

i Alexandre, que he lliurat a Satanás, perqué aprenguin a no blasfemar. 
Gabi 7, Rom. 1121. 3, Rom. vir, 12,14. 13,1 Cor. xv, 9; Gal. 1, 13. 18, Mt. 1x, 13; Mc. un, 

175 LE: 20%, 105 ba£. 1v, 9. 17, Rom, xvi, 27; lod:25. 20, 1 Cor, v, 5, IM Tim. 11, 17. 

els adolescents per a vendre'ls com a Incorruptible. Vg. tradueix menys 
esclaus. 

1 tota altra cosa. Fórmula general 
per a cloure una enumeració. Cf. Rom. 
AMO Bm. IV, 8. 

11. — Segons Pevangeli. Vg. afe- 
geix: «Que és segons», etc. 

13.—l ultratjador. Vegeu Gal. 1, 13. 
15. — Dels quals el primer soc jo. Ex- 

pressió hiperbólica, peró molt adient 
als sentiments 1 llenguatge de 1Apos- 
tol. Remarquem el contrast colpidor 
amb el primer verset que segueix. 
EN Ae DOsologia cara a 

St. Pau. N'empra d'altres de semblants 
en Rom.:XL; 36 1 XAWL. 27: Il Cor. 1, 
τ As Ephi MI, 21, οἷς. 

literalment ¿mmortal. 
18. — Segons les profecies. Sembla 

que es tracta d'una allusió a certes 
paraules profétiques pronunciades per 
inspiració de l'Esperit Sant, abans de 
Pordenació sacerdotal de Timoteu. Veg. 
Asi 

20. — Es lPexcomunió més rigorosa, 
máxima pena imposada per 1'Apostol. 
Vegeu la nota a Tit. III, 10. Els Apos- 
tols, junt amb el poder d'encadenar els 
dimonis, havien rebut també el de des- 
encadenar-los. El delinqient colpit per 
aquesta pena era abandonat a la ven- 
Janca de l'enemic de l'home i esdevenia 
la presa i la joguina de Satanás. La 



188 ΠΡΟΣ TIMOOGEON A-II, 1-9 

Il. DE REBVS PVBLICIS 

(1, 1 - TI, 13) 

1. DE ORATIONE COMMVNI 

(5) 
εὐχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2 ὑπὲρ βασιλέων 

1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσ- 

καὶ πάντων τῶν Ev ὕπεροχῆ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἣσύχιον βίον διάγω- 

μεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. ¿to0ro καλὸν καὶ ἀπόδεκτον 

ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι 

καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. ϑεῖἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης 

θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ὅ ὃ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυ- 

τρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις “eic ὃ ἐτέθην ἐγὼ 

κήρυξ, καὶ ἀπόστολος, ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν 

πίστει καὶ ἀληθεία. ὅδ Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ 

9 Ὡσαύ- 

TOG γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἴδοῦς καὶ σωφροσύνης 

τόπῳ ἐπαίροντας ὅσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 

κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ 

11. 1 rapaxade: (obsecra) D*FsrG Hil sa | om. πάντων 19 FG || 2 om. πασὴ D* Lucif|| 3 τοῦτο] 
+ γὰρ DFGKLP al. Lucif vg sy [| 5 ) no. xp. K al. 5}Ρ} 6 οὗ το apt. x. 10. ed00n DFE:G Ambro- 
siast || 7 inc. o ἐπιστευθὴν ey Al|heyw] + ev xproro NYKL αἱ. arm || πιστει] γνωσι N, πνευματι 
4A||8 διαλογισμων FEG αἱ. sy [| 9 χοσμιως DEFG 17 || ἢ ypuaw ΚΙ, al. Cypr Ambrosiast vg 

finalitat del castig, expressada aci mateix 
per 1'Apóstol, indica, tanmateix, que la 
pena, adhuc la més greu, tenia sempre 
preponderantmentun carácter medicinal. 

Himeneu ¡ Alexandre. Hom suposa 
que Himeneu és la mateixa persona de 
qui es parla en 11 Tim. 11, 17-18. 
Alexandre era, sembla, un adversari 
de l'Apóstol. Se'n parla també en Il 
Tim. IV ΤΟΙΣ 

Que he lliurat a Satanás. Pena d'ex- 
comunió fulminada per St. Pau, per 
segona vegada. Veg. I Cor. V, 5. 

1. — Primer. Alguns exegetes refe- 
reixen aquest adverbi al verb exhorto; 
altres, al verb es facin. 

Súpliques, oracions, peticions. Etimo- 
lógicament, els mots corresponents a 
aquests tres substantius signifiquen 1*o- 

ració que es fa, respectivament, per con- 
seguir algun ajut, per complir el deure 
d'adoració, o aprofitant l'ocasió de tro- 
bar la persona que pot afavorir-nos. 

2. —Pels reis i per tots els qui són en 
eminencia. Per reis s'entenen tots els 
quí tenen autoritat suprema, reis o em- 
peradors; pels qui són en eminencia 
s'entenen els qui exerceixen una auto- 
ritat delegada, com procónsols, gover- 
nadors, procuradors, etc. 

Á fi que menem una vida assossegada i 
tranquilla. AHusió a la persecució en- 
cesa que aleshores afligia 1'Església. 

3. — El nostre salvador. Salvador 
s'aplica aquí indistintament a cada una 
de les Persones de lP'adorable Trinitat. 

4. — El qual vol que tots els homes se 
salvin. Es voluntat antecedent de Déu 
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Il. AFERS PÚBLICS 

ἐπ τ - TL, 13) 

1. DE L'ORACIÓ PÚBLICA 

(C. 11.) *Exhorto, doncs, primer de tot, que es facin súpliques, ora- 

cions, peticions i accions de grácies per tots els homes, *pels reis i per 

tots els qui són en eminencia, ἃ ἢ que menem una vida assossegada i 

tranquilla en tota pietat i honestedat. *Aixó és bo i acceptable davant 

Déu, el nostre salvador, *el qual vol que tots els homes se salvin i vin- 

guin a ple coneixement de la veritat. % Car un és Déu, un també el mit- 

jancer entre Déu i els homes, Phome Crist Jesús, ὅ εἰ qual es dona ell 

mateix en rescat per tots, testimonianga en els temps avinents; “per 

a la qual jo he estat posat predicador i apóstol — dic veritat, no mento 

— mestre de les nacions en fe i veritat. $Vull, doncs, que els barons 

preguin en tot lloc, algant les mans pures sense ira ni disputes. 9 Αἰχὶ 

mateix les dones amb vestit decent s'abillin amb pudicia i sobrietat, no 

ABE mo. 9, Gal: τ, 20. ὕ, 11t: 11, 14. 

que tots els homes obtinguin la benau- 
ranga eterna. Conseqúentment, peró, 
o sigui després d'haver vist la resistén- 
cia pertinac fins a la ἢ amb qué una 
part dels homes es refusen al compli- 
ment del deure, Déu vol que aquests 
es condemnin. Quant al ple coneixe- 
ment de la veritat, la voluntat universal 
de Déu está naturalment limitada pel 
fet que alguns homes (infants i de- 
ments) no en són capacos. 

Sobre els versets 41 5, hom pot llegir 
un bell comentari en ARNOBI, Adv. 
Gentes, 11. | 

6-7. —L'Apostol dóna la raó de la 
universalitat de la voluntat salvífica de 
Déu: la unitat de Déu, principi i fi bea- 
tificant de tots, i del mitjancer que es 
doná en rescat per tots. Í aquest mit- 
jancer és anomenat home i Crist, per tal 
que, com a home, representi els homes, 
icom a Crist, representi Déu, de qui 
és enviat i de qui té la natura. 

ROD ΧΙ κα; ID 1 1ὲ 9. PEL: IL: 

7. — Dic veritat. Vegeu Rom. IX, 
1, on es llegeix una fórmula igual a 
aquesta. 

ὃ. — En tot lloc. Αἰχὸ és, onsevulla 
que es faci l'oració pública. A Efes hi 
havia moltes esglésies domeéstiques , 
com en totes les grans ciutats. Alguns 
intérprets creuen que 1'Apóstol es pro- 
posa de desmentir aqui els jueus que 
admetien solament com a bona P'oració 
feta en les sinagogues. 

Algant les mans. Gest amb qué era 
acompanyada la pregaria, segons cos- 
tum roma 1 oriental, com és demostrat 
pels monuments antics 1 les pintures de 
185. catacumbes. Veg. Ps. AXVIL. 2; 
ΓΕ VIH 295 ete: 

Ni disputes. En alguns manuscrits 
apareix aquest substantiu en singular 1 
aixi el tradueix Vg. El mot correspo- 
nent a disputes comporta també el sig- 
nificat de dubtes i enutjaments. 

9.—Les recomanacions d'aquest ver- 
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τ ἀλλ᾽ Ὁ 

δι' ἔργων ἀγαθῶν. 

πολυτελεῖ, πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, 

1: Γυνὴ ἐν ἡσυχία μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ: 13 διδάσκειν δὲ yu- 

ναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὔθεντεϊῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

13"Adáp γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα. 1: καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἧ 

δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν’ 1ὅ σωθήσεται δὲ διὰ τῆς 

τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σω- 

φροσύνης. 

2. DE MINISTRIS ECCLESIAE 

(C. UL.) 
ἐπιθυμεῖ. 

1 Πιστὸς ὃ λόγος: εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου 

2821 οὖν τὸν ἐπίσκοτον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς 

ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, ὃ μὴ πάροι- 

νον, μὴ πλήκτην, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου 

καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῆ μετὰ πάσης σεμνότη- 

τος, δεῖ δὲ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας 

θεοῦ ἐπιμελήσεται; ὃ μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἷς κρίμα ἐμπέσῃ 

τοῦ διαβόλου. 

pr εἷς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 

Ἰδεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα 

ὃ Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχον- 

τας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ϑἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ¿v καθαρᾷ 

συνειδήσει. 109 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτω- 

III. 1 πιστος] ἀνθρωπινος D*g Ambrosiast Aug || 3 πληχτ.] + μὴ αισχροχερδὴ 37 αἱ. || 7 δὲ] 
+ autov DKLP αἱ. f Ambrosiast vg || 8 om. σεμνοὺς NF 46 al. || 10 εἰτα] χαι ουτὼ Df Ambrosiast vg 

set eren molt a propósit per a les dones 
d'Efes, molt afectades a polir-se 1 agen- 
car-se. 

11-12. — Compareu amb les instruc- 
cions que llegim en 1 Cor. XIV, 34, 55. 

13. — Vegeu I Cor. XI, 8, 9. 
14. — Í Adam... Vegeu Gn. III. 
15. — Si elles perseveren. Vg. tra- 

dueix aquest verb en singular. 
1-3. —El paraHelisme del text i la 

llista de les qualitats exigides demos- 
tren que 1’ ἐπίσκοπος d'aquest lloc ¡ el 
de Tit. 1, 5-7 és la mateixa dignitat, 
que allí el context, com veurem, de- 
mostra clarament que no és lPepisco- 
pal, sinó la sacerdotal simple. 

1. — AP episcopat. La paraula grega 
significa literalment cárrec de vigilant o 

superintendent. Recordem que bisbe i 
prevere eren llavors sinónims. Cf. Act. 
ΧΙ 30 Lie LS 

2. — Marit d'una sola dona. No vol 
dir que s'exigeixi que sigui casat amb 
una de sola, com han pretés molts pro- 
testants, sinó que són exclosos els qui 
han contret segones noces. 

Sobri.  S'entén amb una sobrietat 
d'ordre espiritual, com sembla exigir el 
context del verset 3. Sant Crisóstom 
tradueix «vigilantv. Vg. afegeix «pu- 
dorós». 

Hospitalari. L'hospitalitat era reco- 
manada als simples fidels. Amb molta 
més raó hi estaven obligats els sacer- 
dots, almenys per a donar bon exemple. 

3. — No donat al vi. Sant Crisóstom 



PRIMERA A TIMOTEU - ἢ, ro-III, 10 189 

pas amb rulls, 1 joiells d'or, i perles, o amb vestits costosos, ans alló 

que escau a dones que fan professió de pietat amb bones obres. 

11 La dona aprengui en silenci amb tota subjecció; *?peró d'ensenyar, 

no ho permeto a la dona, ni de dominar l'home, ans de restar en silenci. 

13 Perque Adam fou format primer, i després Eva. 251 Adam no fou en- 

ganyat, ans la dona enganyada caigué en transgressió; 15 ρεγὸ se salvará 

per la crianga dels fills, si elles perseveren en fe i caritat i santificació 

amb sobrietat. 

2. DELS MINISTRES DE L”ESGLÉSIA 

(C. IL.) *Paraula digna de fe: si algú aspira a Pepiscopat, bona 

obra desitja. ?Cal, doncs, que el bisbe sigui irreprensible, marit d'una 

sola dona, sobri, temperat, endrecat, hospitalari, capac d'ensenyar, ¿no 

donat al vi, no esbatussaire, ans suau, pacific, desafectat del diner, *que 

governi bé la casa propia, tingui els fills subjectes amb tota decéncia; 

5 perqué si un no sap presidir la própia casa, ¿com tindrá cura de lPesglé- 

sia de Déu? No neofit, no sigui que, enorgullit, caigui en la condemna 

del diable. “Cal també que tingui bona testimonianca de part dels de 

fora, per tal que no caigui en vituperi i en llac del diable. 

8 Igualment els diaques cal que siguin ponderosos, no dobles de llen- 

gua, no donats al molt vi, no cercadors de guany vil, *que tinguin el 

misteri de la fe amb consciéncia pura. 191 també aquests siguin provats 

1. 1 COr. av, 34. 13. 1 Cor.x1, 9. 1,Sup. 2, 15. 

interpreta metafóoricament per violento 
arrogant el mot πάροινος que en el seu 
sentit literal li sembla injuriós. 

Suau. Vg. tradueix «modest», amb 
menys d'exactesa. 

Desafectat del diner. Vg. tradueix 
simplement «non cupidum». 

5. — Hom pot considerar aquest ver- 
set, que conté un argument a minori ad 
matus, com un paréntesi. 

6. — En aquest lloc, a MI, ro-13 ¡a 
V, 22, consten les condicions que as- 
senyalava Pau a Timoteu per al'elecció 
1 ordenació dels diaques i preveres. En- 
lloc no hi ha la més petita insinuació 
d'elecció o aprovació dels fidels. 

No neofit. S'entén de lP'adult batejat 
de poc. Canonicament són irregulars, 
per bé que l'Església dispensa aquest 

ὙΠ τ; 6.55. 5, lato vio 7 ll Dim. τ 26. 

impediment, quan greus raons ho acon- 
sellen. 

8. — Els diaques. El mot διάκονος, en 

el seu sentit estricte, només és emprat 
aquí ien dos altres indrets de les lletres 
de St. Pau. 

Ponderosos. WVg. tradueix aquest mot 
per «pudicos» allunyant-se del vertader 
sentit del mot grec. 

Dobles de llengua s'anomenen els ho- 
mes que parlen de diferent manera, 
segons que escoltin els uns o els al- 
tres. 

9. — El misteri de la fe era la veritat 
evangélica que els diaques transmetien 
al poble. Llur consciéncia essent el 
vas on es guardava aquest tresor, ca- 
lia que fos pura de tot pecat i de tot 
error. 
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σαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 1'’ γυναῖκας ὡσαύτως oeuvác, μὴ διαβόλους, 

νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 15 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, 

τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. Boi γὰρ καλῶς δια- 

κονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν 

ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἴησοῦ, 

III. DE CONVERSATIONE TIMOTHEI 

(IL, 14 - VI, 19) 

Ι. PRAECEPTA DE HAERETICIS 

14Ταθτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον. 15 ἐὰν δὲ βρα- 

δύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλη- 

σία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, 186 καὶ δμολογου- 

μένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον' ὃς ἐφανερώθη ἐν 

σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὥφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἔπι- 

στεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. 

(ΣΙ. 

στήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ 

1 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀπο- 

διδασκαλίαις δαιμονίων, 52ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων 

12 διαχ.] + δὲ FG || 14 εν ταχει ACD*P al. || τς det] + σε D*f Hil Ambrosiast vg || 16 oc] 
o D*fg Hil Aug Ambrosiast vg, θεος KLP al. ||1V. 1 mhiavns P al. Ambr Aug vg || 2 xexautnp. CDFG 
KP al. 

11. — Les dones. Segons alguns, 
aquest verset depén gramaticalment 
del 2: cal que... 
nes cristianes en general, o, com inter- 
preta Fillion, les que eren elegides per 
a acomplir un ministeri sagrat (Rom. 
XVI, 1), com les diaconesses. En 
canvi, el P. Prat creu que aquest ver- 
set és afectat per l'éxovtac (que tin- 
guin) del v. 9. Llavors serien les mu- 
llers dels diaques que venien obligades 
a major modestia, regularitat i pietat, 
per tal de no comprometre el ministeri 
de llurs marits. 

14. — Esperant de venir... L'Apostol 
escriu des de la Macedonia; Timoteu 
es trobava llavors a Efes. 

15. — Casa de Déu. No significa un 

Llavors serien les do- - 

edifici material, comparació que el 
N. T. no fa mai parlant de l'Església, 
sinó familia. Així mateix columna no 
té el sentit de sosteniment d'un sostre, 
difícil d'obtenir amb una de sola, sinó 
de sosteniment d'una estátua ben alta, 
per tal d'exposar-la a la vista de tot- 
hom. Es sabut que el que lEsglésia 
exposa a la vista de tot el món és, com 
4 diu el nostre text, la veritat. — Que 
és Pesglésia. El mot església es pren aquí 
en una accepció ampla, en quant sig- 
nifica l'lassemblea dels fidels. Remar- 
queu el contrast entre l'església del Déu 
vivent i els idols mancats de vida. 

16. — Probable composició primitiva 
de lloanca de Crist, en ús entre els 
crisuans. 
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per endavant, i després exerceixin el ministeri, si són sense mácula. 

llLes dones igualment assenyades, no bescantadores, sobries, fidels en 

tot. 1%Els diaques siguin marits d'una sola dona, que governin bé els 

fills i les própies cases. **Perqué els qui han exercit bé el ministeri de 

diaques es guanyen un bon grau ¡una gran ardidesa en la fe en el Crist 

Jesús. 

MI. REGLES DE CONDUCTA A TIMOTEU 

(1H, 14- VI, 19) 

1. PRECEPTES SOBRE ELS HERETGES 

14 Aquestes coses t'escric, esperant de venir ben prompte a tu, 151] si 

trigava, perqué sápigues com cal comportar-se en la casa de Déu, que és 

Pesglésia del Déu vivent, columna i fonament de la veritat. 161 recone- 

gudament, gran és el misteri de la pietat: el que ha estat manifestat en 

carn, justificat en esperit, vist pels ángels, predicat a les nacions, cregut 

en el món, assumit en gloria. 

(C. IV.) 
apostataran alguns de la fe, parant esment a esperits enganyadors, a en- 

1Peró PEsperit diu palesament que en els darrers temps 

senyaments de dimonis, *de resultes de la hipocresia d'homes que diuen 

τ τὶ τες SS 1d Pim. τῆν, 1 SS. 

1 reconegudament. El mot í no s'ha 
de prendre aquí com una simple copu- 
lativa, per tal com s'enduu l'atenció 
vers el descabdellament de la idea ex- 
pressada en el verset anterior. 

El que. Vg. empra aquest relatiu en 
terminació neutra, referint-lo al neutre 
sacramentum (misteri). El grec l'empra 
en masculi, i cal, per tant, referir-lo al 
Fill de Déu, recolzant en la construcció 
ad sensum, com se suposa. 

Manifestat en carn. Carn, en llen- 
guatge de 1 Apostol, és el cos vivificat 
per Pánima, el compost humá. Llex- 
pressió vol dir, doncs, aparegut en na- 
tura humana. 

Justificat. 
proves irrefragables. 
VIL 35. 

Aixo és, demostrat amb 
Mt. XI, 19, i Lc. 

1, 1H Ptr. mu, 35) Tud. 18, δ: DE LS 

1-4. —L'Apostol preveu per a VPes- 
devenidor l'apostasia de la fe 1 la intro- 
ducció de doctrines diabóliques, inspi- 
rades en el dualisme o en un ascetisme 
mal entés, com a degeneració natural 
dels errors denunciats a 1, 3-7. 

1. — L'Esperit díu palesament. O és 
una aHusió a la profecia del Senyor so- 
bre la fi del món (Mt. XXIV, 4), oa 
una revelació feta a ell mateix, segons 
comunica als tessalonicencs αἰ Thess. 
II, 3), o a revelacions rebudes per pro- 
fetes cristians en les primeres esglésies. 

Esperits enganyadors. Esperits d'er- 
ror, segons Vg. 

2. — Que diuen. Aquests mots no es 
refereixen al substantiu dimonis del ver- 
set anterior, sinó al mot homes sobre- 
entés. 



ΙΟῚ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ A-IV, 3-16 

τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὃ 

θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἔπεγνω- 

κόσι τὴν ἀλήθειαν. ὁὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον 

μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον: ὅ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ 

ἐντεύξεως. ὅ΄Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος 

Χριστοῦ "Inoo0, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς 

διδασκαλίας ἧ παρηκολούθηκας: ἵτοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις 

5% γὰρ σωμα- 
ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα 

μύθους παραιτοῦ. γύμναξζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 

τικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος: 

ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 

9 πιστὸς ὃ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος: 109 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν 

καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων 

ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 11! παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 

12 Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν 

πιστῶν Ev λόγῳ, ἐν ἄἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 

18 “Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκα- 

Ma. “un ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας 

μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 

τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἣ προκοτὴ φανερὰ ἧ πᾶσιν. 
“' ΄ 3 > (o E τῇ διδασκαλία, ἐπίμενε αὐτοῖς 

καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 

ἴὅπταθτα μελέτα, ἐν 

16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ 

τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις 

9. om. πασῆς NEsy? || το γαρ] + xa FEGKL al. || αγων.] ονειδιζομεθα DLP αἱ. f g Ambrosiast vg 
sy |] ηλπισαμεν D* 17 || 12 αγαπη] + ev πνευματι KLP al. || 14 πρεσβυτεροὺ N* 37 || 15 ev πασιν 
KLP al. 

Marcats amb cauteri. Que tenen llur 
consciéncia cauteritzada, diu Vg. AHu- 
sió als tatuatges amb qué eren marcats 
els esclaus 1 els delinqúents. 

3. —ÁAbstenir-se. L”Apóstol omet el 
verb que aquest infinitiu determina, 1 
que cal suplir pel verb manar o un 
altre d'equivalent. 

4. — Tota creatura. 
31, 1. Rom. ΧΙΝ 20] 

ς. -- la invocacio. Alusió al cos- 
tum que els cristians 1 els jueus tenien 
de fer una breu oració abans de menjar. 

7. — Profanes. Tal és el sentit lite- 
ral de βεβήλους, que Vg. tradueix per 
ineptes. Aquest verset sembla haver 
suggerit a "Teodoret el titol Haeretica- 
rum fabularum libri de la seva história 
de les heretgies. 

8. — L'exercici corporal. El mot grec 

Vegeu Gn. I, 

γυμνασία demostra que Sant Pau no 
parla aquí del dejuni, com alguns au- 
tors creuen, sinó dels exercicis propis 
dels atletes. 

12. — La teva joventut. Suposant 
que Timoteu tenia vint anys quan Sant 
Pau el prengué per colaborador devers 
any 51, havia de tenir-ne trenta-cinc 
quan fou escrita aquesta lletra. 1 no 
gens menys, el considera com a jove, 
perqué antigament era tingut per tal 
l'home que no passava de quaranta 
anys. 

En la castedat. El mot ἁγνεία indica 
una castedat absoluta. 
13.—A la lectura. Aixo és, a la 

lectura pública de A. T. que tenia 
lloc en les assemblees religioses. 

14. — Tenim en aquest text tots els 
elements d'un sagrament: un ritu ex- 
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mentida, marcats amb cauteri en llur consciéncia, ¿que prohibeixen de 

casar-se i manen d'abstenir-se d'aliments que Déu creá perqué amb acció 

de gricies en participessin els fidels i els qui han conegut la veritat. 

4 Perqué tota creatura de Déu és bona i no s'ha de rebutjar res del que es 

pren amb acció de grácies, *puix que és santificat amb la paraula de Déu 

i la invocació. Exposant aquestes coses als germans, serás un bon mi- 

nistre de Crist Jesús, nodrit amb les paraules de la fe i de la bona ense- 

nyanca que has seguit. “Rebutja les faules profanes i própies de velles : 

ans exercita't en la pietat. $ Car Pexercici corporal per a poca cosa és útil, 

pero la pietat és útil per a tot, per tal com té la prometenga de la vida 

d'ara i de la futura. *?Paraula digna de fe i de tota acollenca: car per 

αἰχὸ ens fatiguem i combatem, perqué hem esperat en el Déu vivent, el 

qual és salvador de tots els homes, majorment dels fidels. 11: Aixó ordena 

i ensenya. 

12 Que ningú no menysprei la teva joventut, ans sigues l'exemple dels 

fidels en la paraula, en el comport, en la caritat, en la fe, en la castedat. 

13 Fins que jo vindré, aplica”t a la lectura, a Pexhortació, a l'ensenya- 

ment. No negligeixis el do de grácia que hi ha en tu, que t'ha estat 

donat mitjancant la profecia amb imposició de les mans dels preveres. 

15 Aquestes coses medita, sigues en elles, a ἢ que el teu progrés sigui 

manifest a tots. 1 Ten compte de tu mateix i de la doctrina, i en aixó 

persevera, perque fent aixo, et salvarás tu i els qui et senten. 
6, Il Tim. τ 10. 7,Sup.1, 4; H Tim. 11, 23; Tit.m1,9. 8,1 Tim.r,1. 10, Col.1, 29. 11, Tit. 

m, 15. 12, Tit.m,7. 14, Sup. 1, 18; Inf. v, 22; ἢἰ Tim. 1, 6. 16, Act. xx, 28; 1 Cor. 1x, 22, 27. 

tern (la imposició de mans) 1 una gracia 
interior permanent produida per aquest 
ritu, font de diverses grácies d'estat. 
Aquesta gracia li ha estat donada en 
virtut d'una profecia o d'unes profecies, 
perqué no és cert si προφητείας es ge- 
nitiu singular o acusatiu plural. En el 
primer cas, seria el do de profecia pos- 
seit per Timoteu, o l'enunciació profé- 
tica d'un fidel ornat d'aquest caris- 
ma; en el segon, serien aquestes ma- 
teixes enunciacions fetes per diversos 
fidels. 

El carisma que Timoteu no ha de 
negligir no és un do purament gratuit, 
que 1'Esperit Sant atorga al seu grat i 
no depén de la diligencia de l' home; ni 
el carácter sacerdotal, que és immuta- 
ble, sinó les grácies d'estat que ajuden 
a complir els deures del sacerdoci, les 

quals poden llanguir per la negligéncia 
de home i necessiten vigilancia. Hi 
ha dues imposicions de mans: la de 
Apostol i la dels preveres (τοῦ πρεσ- 
βυτερίου: del presbiteri), pero distin- 
gides per un matís important: la de Pau 
és la verament ministerial, la que fa 
Pefecte (introduida amb la preposició 
διά), la dels preveres no és sinó con- 
comitant per a donar relleu a l'acte (pre- 
posició μετά). 

Dels preveres. Segons Sant Crisóos- 
tom, l' Apostol no parla dels simples 
preveres, sinó dels bisbes, posat que 
els preveres no intervenien en la con- 
sagració del bisbe. 

16. — En aixo persevera. «In his 
esto», com diu Vg., emprant una ex- 
pressió que recorda la frase «Omnis in 
hoc sum», d'Horaci, Ep. 1, Í, 14. 
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2. PRAECEPTA DE FIDELIBVS VARIORVM STATVVM 

(C. V.) *MpeoButépo μὴ ἐπιπλήξης, ἀλλὰ παρακάλει ὥς πατέρα, 

νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 3 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελ- 

φὰς ἐν πάσῃ ἅγνείᾳ. ὅ Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. tel δέ τις χήρα 

τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν 

καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις’ τοῦτο γάρ ἔστιν ἀπόδεκτον 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν 

θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέ- 

ρας: δὴ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. ἴκαὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα 

ἀνεπίλητιττοι ὦσιν. 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα [τῶν] οἰκείων οὐ 

προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 

9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς 

γυνή, 19ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἶ ἐτεκνοτρόφησεν, εἶ ἐξενοδό-- 

χησεν, el ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, el παντὶ ἔργῳ 

ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 1ἱ᾿ νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ: ὅταν γὰρ 

καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 13ἔχουσαι κρίμα ὅτι 

τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν: 18 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερ-- 

χόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, 

λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 1: βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, 

οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας 

χάριν: Brión γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 εἴ τις 

V.1 0m. ὡς πατ. N* ||.4 ἐστιν] + χαλον χαι 37 al. arm || 5 θεον] xuptov N*Der Aug || 14 νεωτ.] 
+ xmpac 39. 43 al. || 16 τις] + πιστος ἢ DKL al. Ambrosiast sy 

1. — Áns prega'l. Alguns tradueixen 
exhorta'l, tenint en compte que aquest 
verb afecta també el mot joves. Vg. tra- 
dueix també així el grec παρακάλει en 
diversos passatges de les epistoles pau- 
lines. 

3. —Honra. Sant Joan Crisostom, Es- 
tius 1 molts altres exegetes donen aquí 
al verb honrar el sentit de manlentr. 
D'altres, peró, creuen que cal prendre 
el dit verb en el seu sentit usual. 

4. — Aprenguín. No aprengui, com 
llegim en Vg. 

5.— [δα restat sola. Segons molts in- 
térprets alemanys, la conjunció ὦ és aquí 
epegética, equivalent, per tant, a aixo és. 

Ha posat... 1 persevera. Vg. amb 

menys d'exactesa, tradueix: «posi... 1 
perseveri ». 

6. —La que viu en delícies. El grec 
σπαταλῶσα és pres aquí en sentit pejo- 
ratiu. 

9. — Les vidues que seguien el con- 
sell de Apóstol de restar en viduitat 
(I Cor. VIL, 39-40) es consagraven al 
servei de l'Església. Peró degué ha- 
ver-hi abusos de vídues joves infidels 
a llur compromis, i Sant Pau disposá 
que pera ésser acceptades al registre de 
vidues consagrades al Senyor havien 
de tenir seixanta anys complerts, i en- 
cara estar acreditades en les obres bo- 
nes que després enumera. Al yv. 11 
trobem l'aHusió a aquests abusos. 

. Ἢ 
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2. PRECEPTES PER A DIVERSOS ESTATS DE FIDELS 

(C. V.) No renyis Panciá, ans prega"l com un pare; els joves, com 

a germans; *les ancianes, com a mares; les joves, com a germanes amb 

tota castedat. Honra les vidues, verament vidues. *Peró si una vidua 

té fills o néts, aprenguin primerament a coldre la pietat filial envers la pró- 

pia familia i tornar Paltretant a llurs pares, car aixó és accepte als ulls de 

Déu. La que de veres és vidua i ha restat sola ha posat l'esperanca en 

Déu i persevera en les súpliques i oracions nit i dia; $peró la que viu en 

delicies, vivint és morta. “Intima, doncs, aquestes coses, per tal que 

siguin intitllables. $Si algú, peró, no passa ánsia dels seus, majorment 

dels doméstics, ha renegat la fe i és pitjor que un infidel. 

2 Una vidua sigui registrada no essent de menys de seixanta anys d'edat, 

muller d'un sol marit, ben acreditada en bones obres, si ha pujat fills, 

si ha acollit hostes, si ha rentat els peus a sants, si ha socorregut afligits, 

si s'ha esmercat en tota obra bona. *MRefusa les vidues joves, perqué 

després d'haver bagassejat contra el Crist, volen casar-se, 1%les quals són 

en damnació, per tal com han trencat llur primera fe. 151 estant, a més, 

desvagades, s"acostumen a anar per les cases, no solament desvagades, ans 

encara garlaires i tafaneres, que parlen del que no convé. *1*Vull, doncs, 

que les que siguin joves es casin, tinguin fills, governin llurs cases, per 

no donar a Padversari cap pretext de blasme; perque algunes ja s'han 

foraviat darrera Satanás. 1651 alguna dona fidel té vidues, mantingui-les 

4, Sup. 11,3. 5, Ir. πεῖς, 11. 

No essent de menys de seixanta anys. 
Recordem que el Concili Calcedonenc 
n'exigi almenys quaranta. 

11. — D'haver bagassejat. El corres- 
ponent grec és emprat en la forma sim- 
ple per St. Joan (cf. Apc. XVIII, 7 1 9) 
per descriure la vida infame de Babi- 
lónia. 

Contra el Crist. Més literal i més 
enérgic que «in Christo» de Vg. 

12. — Han trencat llur primera fe. No 
es refereix a la fidelitat al primer matri- 
moni, dissolt per la mort del marit, 
sinó al vot amb que s'havien compro- 
més a servir perpétuament a Crist en 
castedat perfecta, llavors que es feren 

Y SAP. 10:27 ΣΥΝ Ti, 1. δὲ 

inscriure en l'album de les vidues ser- 
vents de l1'Església. 
14. — Malgrat el consell de roman- 

dre vidues, abans que donar a lP'adver- 
sari pretext per a blasmar l'Església, 
Sant Pau vol que es casin. 

Governin llurs cases. Segons Vg., 
«siguin mares de familia». 

16. — D'aquest v. ressurt ben clar 
que l'Església mantenia les vidues po- 
bres 1 desemparades que es consagra- 
ven al seu servei. 

Si alguna dona fidel. El text adoptat 
per nosaltres dóna πιστή en femeni sol. 
Altres manuscrits donen tots dos géne- 
res : πιστὸς ἢ πιστή. 
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πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἣ ἐκκλησία, ἵνα 

ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

11Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, 

μάλιστα οἷ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλία. 

«βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις,» καί' 

αὐτοῦ.» 

ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 

ἔλεγχε, ἵνα καὶ oí λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 

᾿δλέγει γὰρ ἡ γραφή: 
«ἄξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ 

19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς el μὴ 

20 Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων 

2 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 

θεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξης 

χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 

μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις’ 

τήρει. 

καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. 

λοί εἶσιν προάγουσαι εἷς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν' 

22 Χεῖρας ταχέως 

σεαυτὸν ἁγνὸν 

23 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον 

22 Τινῶν ἀνθρώπων al ἁμαρτίαι πρόδη- 

25 σαύ- 

τὼς καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ 

δύναται. 

(ΓΑ ἢ 1000. εἰσὶν ὕπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας 

πιίάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ Y διδα- 

σκαλία βλασφημῆται. Ξοῖ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρο- 

νείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί 

εἶσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἵ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. 

κε καὶ παρακάλει. 

Ταῦτα δίδασ- 

18 χημῶωσεις Ὁ || χαι αξ.] αξ. γαρ FG || τον μισθ.] της τροφὴης N* ll 19 om. εχτος---μαρτ. Cypr 
Hiercodd Ambrosiast || 20 τοὺς] + ὃε 4) fg al. | 21 ) ino. χρ. FKLP αἱ. Hil sy || προσχλησιν ADLP 
al. || 23 στομαχ.] + σον FGKL al. ve sy || 25 waoavt.] + de AFG || Vl. 2 om. οτι αὃ. εἰσιν N* 

Que pugui abastar. Sovint eren en 
gran nombre les vidues que havien 
d'ésser mantingudes. L'església de Ro- 
ma atenia al sosteniment d'unes 1,50), 
cap a Pany 250, segons llegim en Eu- 
SEBI, Hist. Ecl. Vl, 43. 

17. — Els preveres. Recordem que 
en els temps primitius aquest mot de- 
signava els simples preveres i els bisbes. 

De doble honor, aixó és, d'un honor 
major. 

18.—Díu 1 Escriptura. El primer text 
d'aquest verset és manllevata Dt. XXV, 
4. Vegeu, demés, I Cor. IX, 9. El se- 
gon és una citació de Lc. X, 7. Vegeu 
demés 1 Cor. 1X, 7, 10. 

19. — No admetis acusació. Evident 
aHusió a un punt jurídic de la llei mo- 
saica referent a les denúncies. Cf. Dt. 
XIX, 151 Mt. XVIII, 16. 

22. —La imposició de les mans era 
un ritu generalment usat per a conferir 
un do espiritual, un favor sobrenatural 
o un poder sagrat. (Cf. Mt. IX, 18; 
Mc. V,.23; Lc. IV, 40; Act. 1X, 12-175 
XXVIII, 8). Aquí es tracta d'aquest 
darrer cas, per tal com els preveres 
(seniores, τιρεσβύτεροι) de qué es parla 
en aquest passatge no ho són en l'or- 
dre d'edat, sinó en sentit eclesiástic. En 
les cristiandats recents, els sacerdots 
havien d'ésser escollits entre els novells 
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ella, i no sigui gravada lesglésia, per tal que pugui abastar a les verita- 

bles vidues. 

17 Els preveres que governen bé siguin tinguts per dignes de doble 

honor, sobretot els qui treballen en la predicació i l'ensenyanca, * car 

diu l'Escriptura: «No posarás bog al bou mentre batrá» i « Digne és el 

treballador de la seva soldada.» [15 Contra un prevere no admetis acusa- 

ció, sinó amb dos o tres testimonis. *%Als qui pequen a la vista de 

O El 

conjuro en preséncia de Déu i de Crist Jesús i dels angels elegits, que 

tothom, renya”s, per tal que també els altres tinguin temenga. 

lluny de tota prevenció guardis aquestes coses, no fent res per preferencia. 

22 No vagis de pressa a imposar les mans a ningú, i no participis dels 

pecats d'altri: i tu, conserva't cast. “No siguis més aiguader, ans 

empra un xic de vi per amor del teu estómac ἱ de les teves freqúents 

malalties. *D”alguns homes són manifestos els pecats i els precedeixen 

al judici, pero a d'altres els segueixen després. *JIgualment també les 

bones obres són manifestes, i les que són altrament no poden ocultar-se. 

PESTE, 

dignes de tot honor, per tal que no sigui blasfemat el nom de Déu i la 

lTots els qui són esclaus sota jou, tinguin llurs amos per 

doctrina. 2 Pero els qui tinguin amos fidels no els perdin el respecte, per 

ésser germans, ans serveixin-los encara més, perqué són fidels i benamats, 

participants com són del benefici. 

14 VU Thes: v, 12 5. 
21, U Tim. 1v, 1. 
lac. 1,7. 2, Tit. u, 15; Philem. 16. 

convertits, cosa que donava sovint mal 
.resultat. Per aixó Sant Pau mana a 
Timoteu que no imposi les mans massa 
aviat a ningú. Recordem la prohibició 
d'ordenar un neofit (III, 6). 

23. —No siguis més aiguader. Es el 
significat propi en qué el verb ὕδροπο- 
τέω és usat ja pels classics grecs, com 
Plató, Xenofont i Horodot. 

1. —Sota jou. Metáfora provinent de 
Pantic costum de fer passar els preso- 
ners de guerra sota un jou format per 
tres llances. — Llurs amos. L”Apoóstol 
fa referéncia als esclaus cristians que 
estaven al servei d'amos infidels. 

2. — Per ésser germans... perque són 
fidels... Els mots germans, fidels, ben- 

23 - NOU TESTAMENT. XIV 

DECO Say) ἡ» Mé χ, 10) Lc. x, 73 Σ Cor. 1X,.D, 14. 
22, Act. vr, 6; Sup. 111, 10; IV, 14. 

Áixo ensenya i exhorta. 

19.) 8: χις, 15% 
1, Eph. ví, 55 Col. mu, 22; Tit. χε 9; 

amats qualifiquen el substantiu amos, 
segons opinió gairebé unánime dels in- 
terprets. Alguns, entre ells Allioli, són 
de parer que cal referir els dits mots 
als esclaus. En algunes edicions del 
text grec hom llegeix l'addició ἀφίστασο 
ἀπὸ τῶν τοιούτων que significa: «Apar- 

ta't d'aquesta mena de gent». Es in- 
serida en molts manuscrits menors 
i reportada, entre altres, per Sant 
Joan Crisóstom. Tanmateix, Griesbach, 
Lachmann i Tischendorf la rebut- 
gen. 

Sant Pau prevé la temptació ben na- 
tural dels esclaus d'amos cristians a 
minvar llur respecte envers ells, veient- 
se germans d'adopció divina. 
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3. PRAECEPTA PRO IPSO TIMOTHEO 

3 El τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλία, 

itetúpotal, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογο- 

paxlac, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, δπόνοιαι πονηραί, 

ὃ διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων 

τῆς ἀληϑείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. | 

6"Eotw δὲ πορισμὸς μέγας ἧ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας: ἴοὐδὲν γὰρ 

εἰσηνέγκαμεν εἷς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα: 8ἔχον- 

τες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. oí δὲ 

βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἷς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυ-- 

μίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώ- 

πους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 10 δίζια γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἔστιν ἣ 

φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ 

ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

1 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε: δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέ- 

βειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραῦπαθίαν. 153 ἀγωνίζου τὸν καλὸν 

ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ 

ὡμολόγησας τὴν καλὴν δμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. Bmapay- 

γέλλω ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾿ησοῦ 

τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν δμολογίαν, 35 τηρῆ- 

σαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλητιτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

κυρίου ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Rv καιροῖς ἰδίοις δείξει ὃ μακάριος καὶ 

μόνος δυνάστης, ὃ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόν- 

τῶν, 165 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδεὶς 

ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται: ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον: ἀμήν. 

3 προσεχεται N* lat || 4 γεννωνται φθονοι D*g Lucif || ἐερεις DFGL αἱ. Lucif Ambrosiast vz || 5 fin.] 
+ αφιστασο ἀπο των τοιουτων KLP al. Lucif Awbrosiast sy |]6 εὐσεβ.] + θεου FerG |] 7 x00p.] + 
ónhov KLP al.|]8 διατροφὴν DFGKP al. lat ||9 παγ.] + του διαβολου D*FG al. Ambr || 10 Troh- 
arc] ποιχίλαις N*]] 11 πραοτητα KL(D) al. || 12 nv] + χαι 37 al. Ambrosiast syh || 13 παραγγ.] + 
σοι ADKLP al. fTert Ambrosiast vg || 13 ζωοποιουντος NKL al. || ) tno. χρ. NFG al. Ambr sy? || 14 ) xp. 
ino. NX || 16 ada. + χαι D*E* fuld 

10.—Dalejant alguns el qual. En Vg. títol que l'Apoóstol adjudica a Timoteu, 
Pús del femeni quam obliga a referir el com a ministre superior que era, havia 
gerundi dalejant al substantiu cupiditas, estat adjudicat antigament a alguns pro- 
que traduim, per major claredat, per  fetes. Veg. IRg. XVII, 18, 24. 
amor al diner. 12. —Lluita el bon combat de la fe. 

11. — Home de Déu. Aquest bel  Vegeu Sup. I, 18 111. Tim. IV, y. 
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3. PRECEPTES PER AL MATEIX 'TIMOTEU 

3Si algú ensenya altra cosa i no s'avé amb les sanes paraules del Senyor 

nostre Jesucrist i amb la doctrina conforme amb la pietat, *sobergueja, 

tot i no saber res, ans malalteja del seny sobre qúestions i disputes de 

paraules, de les quals neixen enveges, dissensions, blasmes, males sos- 

pites, *disputes d'homes corromputs d'enteniment i privats de la veritat, 

que pensen que la pietat és un negoci. 

Per- 

qué res no portárem al món, i res no ens en podem endur; *peró tenint 

6T tanmateix, és un bell negoci la pietat amb un bon conhort. 

aliment i vestit, amb aixó ens conhortarem. *Peró els qui volen enri- 

quir-se cauen en temptació i en parany, i en moltes cobejances insensates 

i pernicioses, que enfonsen els homes en ruina i perdició. 1%Car arrel de 

tots els mals és l'amor al diner, dalejant alguns el qual es desviaren de la 

fe 1 es traspassaren amb molts sofriments. 

1 Pero tu, oh home de Déu, fuig d'aquestes coses: ans segueix la justicia, 

12 Tluita el bon 

combat de la fe, copsa la vida eterna, a la qual fores cridat i en feres la 

la pietat, la fe, la caritat, la paciencia, la mansuetud. 

bona confessió en preséncia de molts testimonis. 1 Jo preceptuo davant del 

Déu que vivifica tota cosa i de Crist Jesús, el qui testificá davant Ponc 

Pilat la bella confessió, **que guardis el manament sense mácula ni re- 

prensió fins a la manifestació del Senyor nostre Jesucrist, 1514 qual mos- 

trará al seu propi temps el benaurat i únic sobirá, rei de reis i senyor de 

senyors, *el sol possessor d'immortalitat, sojornant en la llum inacces- 

sible, que ningú entre els homes no ha vist, ni pot veure, al qual sia 

honor i imperi perdurable: amén. 

SAG 6 ρον 1 Em. 1, 1357 πεῖ τ 137 mu: £, WM Tim, nm, 14. 5, H Tim. 10, 8. 7, lob. 
ar ΠΟ ΤΡ 8, Er. ax, 26. 10, Le. xa, 15. 11, Him. m, 17. 12, Act. xv1, 25 1 Cor. 
πὶ ἀν ἘΠῚ ὙΠ 137 Hp: τα τὸ. 13, Mt.xmvm, 115 lo. xy, 33, 37; Rom. iv, 17. 14, Tit. 1, 
ADE 17 MECIXu 43 Ape. ἀντ 143 212, 162 16, lo: 1, 18; DU Tim. ἵν; 18; Llo. 1v, 12. 

La bona confessió. Probable aHusió a 
la solemne professió de fe que Timoteu 
havia fet abans d'ésser consagrat bisbe. 

13. — Davant Pong Pilat. No al peu 
de la lletra, sinó en el sentit de sota el 
govern d'aqueix pretor. 

14. — Fins a la manifestació. Aixo és, 
fins que arribara el jorn del segon adve- 
niment, en qué Jesucrist es manifestará. 

+ 

Vg. substitueix manifestacio per adve- 
niment. 

15-16. — El benaurat... Amén. Algú 
suposa que aquesta majestuosa doxo- 
logia era el fragment d'algun himne 
o pregária pública d'aquella época. 
Aixi ho creu Mack, per bé que molts 
rebutgin aquesta hipotesi, com a ar- 
bitrária. 
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4. HPRAECEPTA DE DIVITIBVS 

1 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ 

ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν 

τιάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, lBáyaBospyelv, πλουτεῖν ἐν ἔργοις 

καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 13 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς 

θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς. 

EPILOGVS 

(VI, 20 - 21) 

2022 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος TAG βεβήλους 

κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 51 ἥν τινες ἔπαγ- 

γελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 

Ἢ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

17 θεω] + τω ζοντι DEKL αἱ. Ambrosiast sy || 19 οντως] αἰωνιου ΚΕΡ αἱ. || 20 xarvopwv:as FG 
lat (<f. τι Tim. τι, 16) || 21 (κα. vpwv] pera σου DEKL al. f wz sy || fin.] + ἀμὴν EKLP al. fug sy 
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4. PRECEPTES SOBRE ELS RICS 

17 Als rics en el present segle, intima*ls que no s'enalteixin ni posin 

Pesperanca en la incertitud de la riquesa, sinó en Déu qui ens forneix de 

tota cosa opulentament per a fruir-ne; 18 que facin bé, que s'enriqueixin de 

bones obres, que siguin donivols de bon grat i caritatius, 1% atresorant-se 

un bell fonament per a l'esdevenidor, a ἢ d'assolir la que verament és vida. 

EPÍLEG 

(VI, 20-21) 

20 Oh Timoteu, guarda el dipósit, apartant-te de les parleries profanes i 

contradiccions de la falsament anomenada ciéncia, * professant la qual 

alguns es perderen de cami en co que pertoca a la fe. 

La gracia sigui amb vosaltres. 

17, Ec: χαῖρ 15,20. 20, 1 Tim. 1, 145 1,16. 21; 1 Tim. n, 18. 

20. — Parleries. Literalment, parau-  aixó explica que la Vg. hagi traduit 
les buides. Alguns manuscrits inserei- paraules noves. 
xen καινοφωνίας per kevopoviac, i 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS 1 DE LLOC 

Poca cosa hem d'afegir al que diguérem en la noticia sobre les Lletres 

Pastorals referent al temps i al lloc de composició d'aquesta. 

Per les paraules del mateix Apóstol a I, 8, 16, 17, sabem que, en 

escriure aquesta lletra, era a Roma, empresonat per Crist. No es pot trac- 

tar de Pempresonament en qué es tanca el llibre dels Actes dels Apóstol, 
puix que en la nostra Lletra (1V, 20) diu prou clarament que va venir per 

Milet i Corint, itinerari diferent del que segui quan fou dut pres de Cesa- 
rea a Roma. Recordem, a més, Pestat d'esperit de 1”Apóstol, tan dife- 

rent aci, que ja: es veu proper al martiri,! del manifestat a les Lletres de 

la Captivitat.? 
És, doncs, aquest un segon captiveri, l'immediat a la immolació del 

gran Apóstol, i aquesta Lletra, darrer dels seus escrits coneguts, ve a ésser 

el seu testament, adrecat a l'amic més intim i deixeble predilecte poc abans 

de la seva mort, i per tant, devers la fi de l'any 66 o comencament del 67. 

Afectat de tristesa per la causa dita, per la solitud en qué havia romaás i 

perla dolorosa defecció de Demas,? escriu al seu deixeble predilecte, el qual, 
igual que al temps de la primera Lletra, era sens dubte a Efes, demanant- 

li que vingui a Roma junt amb Marc, i tement que no arribi tard, li dóna 

les darreres disposicions en forma d'exhortacions i advertiments per a 

Pacompliment del seu ministeri, més dificil des del moment que la mort 

del mestre carregaria damunt seu tota Pautoritat i tota la responsabilitat. 
Encara més que la primera, aquesta Lletra s'allunya dels documents 

doctrinals que posseim en les grans Epistoles, i ocupa un terme mitjá 

entre les adrecades a esglésies senceres i la Lletra particular a Filemon. 

1 TV, 8-9. "ING Os 
2 Phi L 267 1 24 
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Té tot Paire intim d'una expansió d'amistat en el moment més solemne de 

la vida, peró no li manca l'interés general, car-les exhortacions i els avi- 

sos que dóna a Timoteu han estat sempre recomanats a tots els qui exer- 
ceixen ministeris de govern dins l”Església. 

La solemnitat majestuosa i la tendresa amical que la imminéncia de 
la mort, i de la mort "pel Crist, dóna, en afortunada fusió, a aquest «tes- 

tament de St. Pau», com ja en digué St. Joan Crisóstom, en fan un dels 

monuments literaris més preats del Cristianisme. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

A desgrat de Pabséncia de pla, més notadora encara que en la primera, 
la necessitat de la distribució en parts n'ha fet establir dues de principals. 

Després de PExorb1 (I, 1-5) on P Apóstol manifesta la seva gran amor 

a Timoteu, ve una PRIMERA PART (I, 6-11, 13) que titolem De la predicació 
de P'Evangeli, on VApóstol exhorta Timoteu a predicar-lo intrepidament 

(primer parágraf) i amb tota constancia en el treball i enmig dels perills 
(segon paragraf). 

La SEGONA PART (II, 14-I1V, 8*) tracta de la conducta de Timoteu envers els 

heretges, i se subdivideix en dos parágraís, en el primer dels quals dóna 
normes per al tracte dels heretges presents, i en el segon, dels futurs. 

Cal no oblidar que la paraula hereíge en els primers segles no tenia sem- 

pre el sentit precis que té ara. Significava tot aquell qui produia una 

divisió, ni que fos en cosa no afectant la doctrina dogmática. 
ΓΙ Ἐρίμεο (IV, 89-22) conté la invitació, gairebé el manament, de Pau a 

Timoteu perqué vingui junt amb Marc a fer companyia a ell i a Lluc, 
única que ara li resta. Acaba amb breus noticies sobre el seu procés i 

amb les salutacions acostumades. 

+ de 

SA" 

Dr DA di 





ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 

EXORDIVM 

(, a 5) 

(C.1.) *Mahoc ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾽ 

ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ Σ Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ: χά- 

ρις, ἔλεος, εἰρήνη «rió θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿ησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

ὃ Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾶ συνειδήσει, 

ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς 

καὶ ἡμέρας, ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα 

χαρᾶς πληρωθῶ, ὄὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, 

ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμη σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Eúvikn, 
, δ΄ e 2 

πέπεισμαι δὲ ὅτι ἐν σοί. 

Il. DE PRAEDICATIONE EVANGELII 

(, 6 - II, 13) 

1. INTREPIDE EVANGELIVM PRAEDICET 

SAY ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, 8 

ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. “Tod γὰρ ἔδωκεν ἥμῖν 
1.1 }ιησ. χρ. AL al. sy? || 2 αγ. τεχν.] γνησιω τεχνω εν πίστει 17 || χαι χυριου UNT. XP. 43. 49 

4}Ρ (X 17. 37}}}3 θεω] + μου D*E* Ambrosiast al. || 5 λαμβανων DEKL al. lat ||6 υπομιμνησχω 
DE || θεου] χριστονυ A 

1. — Que és en Crist Jesús. El relatiu Al qual reto culte. Més exacte que al 
que afecta el substantiu vida, no el subs- qual serveixo de Vg.; λατρεύω, en efec- 
tantiu promelenga, com alguns prete- te, significa «servei d'adoració». 
nen. 4. — En recordar-me de les teves 1ld- 

3.—Sento grat a Déu. Cf. Rom.I,8.  grimes. Probable alusió a la darrera 



LLETRA SEGONA A TIMOTEU 

EXORDI 

(1, 1-5) 

(C. 1.) *Pau, apóstol de Jesucrist per voluntat de Déu, conforme a la 

prometenca de la vida que és en Crist Jesús, 54 Timoteu, fill benamat, gracia, 

misericórdia, pau, de part de Déu Pare i de Crist Jesús, el Senyor nostre. 

3Sento grat a Déu, al qual reto culte des dels meus progenitors amb 

consciencia neta, de com servo una continua memoria de tu en les meves 

oracions de niti de dia, *dalejant de veure't en recordar-me de les teves 

llágrimes, per omplir-me de goig, *i fent memoria de la fe sense ficció 

que hi ha en tu, la qual habitá primerament en la teva ávia Loide i en la 

teva mare Eunice, i tinc per cert que també en tu. 

I. DE LA PREDICACIÓ DE L'EVANGELI 

(L 6 - II, 13) 

1. (CAL QUE EL PREDIQUI INTREPIDAMENT 

6 Per la qual causa, et recordo que reavivis la flama del do de Déu que 

és en tu per imposició de les meves mans. * Car no ens ha donat pas Déu 
1s., Cor. 1, 15. 3, Act. χχιν, 14, τό; Rom.1,9. 6,1 Tim. 1v, 14. 7, Rom. vn, 15. 

entrevista amb Timoteu, en deixar-lo Loide... Eunice. El primer d'aquests 
encarregat de l'església d'Efes. noms és inusitat en la literatura grega. 

5.—1I fent memoria. Sembla preferible Eunice era filla de Loide i mare de Ti- 
de referir aquests mots ¡tot el verseta  moteu, cristiana d'origen jueui casada 
Pexpressió Sento grat...; no al verset 4, amb un gentil. Cf. Act. XVI, 1. 
com Estius proposa. 6-7. —Vegeu la nota 41 Tim. IV, 
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ὃ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. 

ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου μῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέ- 

σμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ, 

9 τοῦ σώσαντος ἣμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγία, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἣμῶν 

ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἣμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

τιρὸ χρόνων αἰωνίων, 19 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτί- 

σαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ 

κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν: 1230 ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα 

πᾶσχω, ἄλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι 

ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἷς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

18 ὅποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἔν πίστει 

καὶ ἀγάπη τῇ ἔν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 1: τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ 

πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 

15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες ol ἐν τῇ ᾿Ασία, ὧν ἔστιν 

Φύγελος καὶ “Ἑρμογένης. ᾿'Ἰθδῴη ἔλεος ὃ κύριος τῷ ᾿᾽Ονησιφόρου οἴκῳ, 

ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὖκ ἐπαισχύνθη. 1 ἀλλὰ 
δ € γενόμενος ἐν Ρώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν: ᾿᾿Ῥ δῴη αὐτῷ ὃ 

Y € nn > A ΄ 2 > Ln] E £ € 2 κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ Npépa: καὶ ὅσα ἐν 

᾿Εφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

10 ) χρ. to. N*AD*E*|| 11 διδασχ.] διαχονος 17 | om. εθνων NA 17 || 12 om. χαι 19 N* 73 |] 
om. Lo0v DEEs: al. || 14 evotx.] δοθεντος 17 Ambr || 17 σπουδαιοτερον EKL al., -otepws Á al. || 18 
παρα θεω D*E” || διηχ.] + μοι 31 al. fg Ambrosiast fuld sy 

14. A afegir només que la natura del 
carisma que Timoteu ha de reavivar és 
deciarada en el v. 7: esperit de fortitud 
1 de caritati de temperanca, virtuts indis- 
pensables per a exercir el ministeri de 
Pepiscopat, sobretot en aquell temps 
tan ple de perills i de persecucions. 

6. — Que reavivis la flama del do de 
Déu. Es tracta d'un do gratuit que era 
probablement una especial benedicció 
de Déu per tal que Timoteu pogués 
acomplir dignament la seva missió. 

7. — No ens ha donat... El pronom 
ens és un plural comunicatiu. Designa, 
per tant, St. Pau, Timoteu 1 amb ells 
tots els bisbes 1 simples preveres. 

Esperit de temenca. Alguns manus- 
crits 1 versions insereixen δουλείας, ser- 

vitud, en lloc de δειλίας, temenca. Es 
tracta, sembla d'una confusió amb el 
passatge Rom. VIII, 15. 
8.—No Pavergonyeixis. Cf. Lc. IX, 26. 
Passa la pena. Més literal 1 expressiu 

que el collabora de Vg. Vegeu un sem- 
blant ús diaquest verb en Phil. 1, 7. 

9. — El qual ens salva. Més exacte 
que: el qual ens allibera. de Vg. Ve- 
geu I Tim. Il, 4. 

10.—] tragué a la llum. “Tal és aci el 
sentit del grec φωτίσαντος, segons l'au- 
toritzat testimoni de Grimm 1 Zorell. 

12. — Fins aquell dia. Es refereix al 
dia del segon adveniment de Jesucrist, 
en qué 1" Apóstol haurá de donar compte 
del seu mandat. Cf. I Cor. 1, 8; III, 13. 

13.— La regla de les paraules sanes. 

seeds 
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esperit de temenca, sinó de fortitud i de caritat i de temperanca. *PAixi, 

doncs, no Pavergonyeixis del testimoniatge del Senyor nostre, ni de mi, 

empresonat per ell, ans passa la pena junt amb mi per Pevangeli, segons 

la virtut de Déu, *el qual ens salva i crida amb vocació santa, no pas per 

les nostres obres, sinó pel seu propi propósit i gracia, la donada a nosal- 

tres en Crist Jesús, abans dels temps seculars, *peró manifestada ara per 

Paparició del nostre salvador Jesucrist, qui destrui la mort i tragué a 

la llum la vida i la incorrupció per mitjá de Pevangeli, * per al qual jo he 

estat posat predicador i apóstol i mestre de les nacions. 1*Per la qual 

causa pateixo jo aquestes coses, peró no me n'avergonyeixo, perqué sé 

a qui he cregut i estic persuadit que és prou poderós per a guardar el meu 

dipósit fins aquell dia. 15 Tingues la regla de les paraules sanes que oires 

de mi, en la fe i caritat que és en Crist Jesús; 1%*guarda el bon dipósit per 

PEsperit Sant que habita en nosaltres. 

15 Ja saps que se m'han girat en contra tots els de l' Asia, dels quals són 

Figel i Hermógenes. *$Atorgui Déu misericordia a la casa d'Onesifor, 

perqué moltes vegades em reanimá i no s'avergonyi de les meves ca- 

denes, ans encara, arribat a Roma, afanyosament em cerca i em troba. 

18 Doni-li el Senyor de trobar misericórdia de part del Senyor en aquell 

dia: quants serveis reté a Efes, millor ho saps tu. 

DS ROM: XV 258,3." 116 1, 2.5. 
14, Rom. var, 11; 1 Tim. vr, 20. 

Sembla referir-se a les expressions con- 
sagrades per 1'Escriptura 1 per la Tradi- 
ció per a parlar de determinats dogmes, 
bo 1 evitant equivocs perillosos. 

15. — Tots els de PÁAsia. AHusió a 
aquells cristians de 1” Asia Menor — pro- 
bablement efesins — que havien aban- 
donat Sant Pau en veure'l empresonat. 

Figel i Hermogenes. Manquem de de- 
talls respecte d'aquests dos personatges. 
TertuHia diu d'Hermoógenes que no per- 
severá en la fe. Metafraste conta que 
Figel, havent-se encarregat de lesglé- 
sia efesina, abusá de la seva potestat. 
Tanmateix, la critica no ho admet com 
a cert. 

16. — Onesifor. Els grecs celebren 
la festa de dos sants bisbes d'aquest 

11 Gal. n, 7; 
15, Inf. 1v, 10, 16. 

I Tim. n, 7. 12, Eph. m1, 1,13. 13, Inf. 1, 3. 
16, Inf. 1v, 19. 

nom. No sabem, pero, si un d'ells és 
lPesmentat aquí per l'Apostol. Onesi- 
for significa porta-socors. La manera 
com en parla Sant Pau fa suposar que 
Ja era difunt. 

18. —La práctica de pregar per les 
animes dels difunts es remonta, doncs, 
als mateixos temps apostólics. Dins la 
teologia de Sant Pau, troba un lloc ben 
propi en la seva doctrina de la solidaritat 
de tots els fidels, vius o morts, entre ells 
1 amb el Crist, i enla comunió dels sants, 
que per aquest text resta ben esclarit 
que, en la pensa de 1'Apoóstol, s'estenia 
als de Paltra vida. 

Quants serveis reté. El verb διηκόνη- 
σεν indica que Onesifor exercí a Efes un 
cárrec públic, probablement el de diaca. 
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2. PRO EVANGELIO LABORET ET PATIATVR 

(6. 11.) 1Zv οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ Ev Χριστῷ 

Ἴησοῦ, ?kal ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου 

πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. ὃ συγ- 

κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 4οὐδεὶς στρατευό- 

μενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι 

ἀρέσῃ. ὃ ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 

δ τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. ἵνόει 

ὃ λέγω: δώσει γάρ σοι ὃ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. $ Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν 

Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέ- 

λιόν μου' %ev ᾧ κακοπαθῷ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ ὃ λόγος 

τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. 19 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, 

ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ ᾿ἰησοῦ μετὰ δόξης 

αἰωνίου. 1: Πιστὸς ὃ λόγος: el γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συνζήσομεν. 

12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν: el ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνή- p E pvnoop 

σεται ἧμᾶς: lel ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ 

ξἙαυτὸν οὐ δύναται. 

II. 2 txavot] δυνατοι Κα} 3 ἐπε. σὺ οὖν χαχοπαθησον KL al. || συνστρατιωτ. DerEzr || ) ino. 
xp. ΚΙ, al. sy? ||4 στρατευου..] + τω θεω FG Cypr Ambrosiast vg || 7 ὃ] a DEKL al. lat syh || δωη Καὶ 
LP al. || 12 ἀρνουμεθα DEKLP al. Ambrosiast || 13 om. yap K al. d e Tert Ambrosiast vg syt 

1. ΤῊ, doncs... Després de la breu 
digressió inclosa en els vers2ts 15-18 
del capitol anterior, 1'Apostol reprén 
els seus ensenyaments pastorals. 

2. — Que de mi has sentit. Compareu 
Rom: 23 17. 

Encomana-les. Αἰχὸ és: transmet-les 
com un dipósit sagrat. 

3. — Passa treballs. Vg. tradueix 
simplement: «labora». Cal no oblidar 
que laboro comporta també el sentit de 
sofrir. 

Soldat de Crist. Els soldats de les 
legions romanes eren tots voluntaris 1, 
en fer jurament, votaven llur vida al 
general, obligant-se a una obediéncia 
absoluta, sovint més dura que Pescla- 

vitud. (Els esclaus, generalment, no 
hi eren admesos.) Llur condició de 
ciutadans 1 el carácter voluntari de les 
obligacions contretes els feien compor- 
tables aquestes penalitats. Per aixó 
l'Apóstol es mostra tan afectat a les 
comparances militars. El baptisme és 
per al cristiá el que era per al soldat 
romá el jurament que l'incorporava a 
la milicia. 

4. — Ningú que serveixi... Vg. afe- 
geix: «Déu». L'Apostol proposa en 
aquest i en els dos versets segúents 
unes comparances, bo 1 convidant Τὶ- 
moteu a fer-ne aplicació. 

En els negocis de la vida. Més literal 
que: «En els negocis mundanals» de Vg. 

db 



SEGONA A TIMOTEU - II, 1-13 203 

2. LI CAL TREBALLAR 1 PATIR PER L'EvANGELI 

(E) 
Jesús, ?i les coses que de mi has sentit per mitjá de molts testimonis, en- 

1'Tu, doncs, fill meu, fortifica*t en la gracia que és en Crist 

comana-les a homes fidels, que siguin capacos d'ensenyar també a d'al- 

tres. Passa treballs com a bon soldat de Crist Jesús. *Ningú que 

serveixi en la milicia no s'embolica en els negocis de la vida, per tal 

d'acontentar el qui Parrenglerá. 51 si un lluita, no será coronat si no 

lluita legalment. éL”agricultor que es fatiga cal que sigui el primer a 

participar dels fruits. “Entén el que dic, car el Senyor et donará en tota 

cosa intelligéncia. $Recorda't de Jesucrist, de la nissaga de David, res- 

suscitat d'entre els morts, segons el meu evangeli; %en el qual passo tre- 

balls fins a les cadenes, com un malfactor, peró la paraula de Déu no 

está encadenada. *%Per aixó ho suporto tot per als elegits, perqué també 

ells assoleixin la salvació amb gloria eterna. **Paraula digna de fe: 

perqué si amb ell hem mort, també amb ell viurem; 153 51 suportem, també 

amb ell regnarem; si el neguem, també ell ens negará a nosaltres; 1 si 

descreiem, ell roman fidel, puix que no pot negar-se ell mateix. 

3, Sup. 1, 3; Inf. 1v, 5. 
12, Mt. x, 33; Mc. vi, 38; Rom. vil, 17. 

Recolzant en aquest passatge, el Concili 
de Calcedóonia i alguns de posteriors 
prohibiren als clergues d'ocupar-se en 
afers i negocis estranys al ministeri sa- 
cerdotal. 

5. —Legalment. En els jocs de Grécia 
vigia un reglament que tots els atletes 
1 lluitadors havien de servar estricta- 
ment. 

7. — El Senyor et donard. Compareu 
Ps XXAE 8. 

8. — Recorda't de Jesucrist. Segons 
Vg., «Recorda't del Senyor Jesucrist». 
El mot Senyor, peró, no consta en Pori- 
ginal. 

Recorda't de Jesucrist... ressuscitat d'en- 

24 - NOU TESTAMENT. XIV 

8. Rom. 1 35 LCOr: xy, 12. 
13, Rom. m1, 3. 

9: τε: XXyuL, 30.. 11, Rom. τὲ, 8, 1 Tim. Iv, 9: 

tre els morts. T'accent de la frase cau 
sobre ressuscitat d'entre els morts, car 
aquest record ha de reconfortar Timo- 
teu per sofrir tota persecució. 

Segons el meu evangeli. Alguns, sense 
prou fonament, creuen que Sant Pau 
aHudeix l'evangeli de Lc., redactat en 
part per ell. 

10.— Amb gloria eterna. Vg. tradueix: 
«amb gloria celeste.» 

11. — Paraula digna de fe. Vegeu 
ΤΠ A 

Perque... Aquí comenca un frag- 
ment rítmic compost de quatre frases 
paralleles que molts intérprets creuen 
manllevades a un himne litúrgic. 



204 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β -", 14-22 

II. DE CONVERSATIONE INTER HAERETICOS 

(IL, 14 -IV, 83) 

I. INTER HAERETICOS PRAESENTES 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου μὴ Aoyo- 

μαχεῖν, ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. 15 σπού- 

δασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 

ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 6 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας 

περιΐστασο' ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 1 καὶ ὃ λόγος 

αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἔξει: ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 

1δ οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη 

γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινῶν πίστιν. 1%ó μέντοι στερεὸς 

θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην: «ἔγνω κύριος 

τοὺς ὄντας αὐτοῦ,» καί: « ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ 

ὄνομα κυρίου.» 39ἐν μεγάλῃ δὲ οἴἶκία οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ 

ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς 

ἀτιμίαν: “2: ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἷς 

τιμήν, ἡγιασμένον καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἡτοιμασμένον. “tac δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιο- 

σύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ 

14 χυρ.] θεου NCFG al. sy? |] hoyouayer AC* al. 1α}} 16 χαϊνοφων. FG lat (cf. vi Tim νι, 20) || 
19 θεοῦ] xuptov N* || xuptoc] + παντας N” [| 22 pera] + πάντων ACFEG αἱ. syh }} ἐεπιχαλ.] αγα- 
πωντων Á 

14.—Que no disputin... La lligó de 
Vg.: «No disputis»... manca d'autoritat. 

15.—Que despén... Literalment: Que 
talla. Aixó és: Que sap tallar o dividir 
a la manera que un bon administrador 
sap llescar el pa. 

17.— Sescampará com una gangrena. 
Les doctrines errónies són comparades 
a una gangrena que envaeix el cos de 
PEsglésia. En canvi, la doctrina verita- 
ble és anomenada sana (1 Tim. 1, 10; 
II Tim. IV, 3; Tit. 1, 9). — Altrament, 
el simil de la gangrena és més correcte 1 
més expressiu que el del cáncer. Aquest 
és local, mentre que la gangrena ho en- 
vaeix tot. — Himeneu és probablement 

el mateix que és esmentat a 1 Tim. 1, 
20. Filet no és esmentat enlloc més. 

18. — Dient que la resurrecció. A 
més de Simó el Mague, que negava la 
resurrecció del cos, Saturni, Basilides 
1 els gnóstics no admetien altra resur- 
recció que la de l'anima. 

Capgiren. «Capgiraren», en Vg. 
19. — Enfront de les aberracions dels 

heretges, que no s'acabaran mai a 1”Es- 
glésia, cal tenir confianca en la fermesa 
de la veritat de 1'Església, que té per 
fonament el mateix Déu, el qual coneix 
els qui són seus. 

Tenint aquest segell. Els segells dels 
antics orientals solien incloure alguna 
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ll. DE LA CONDUCTA ENVERS ELS HERETGES 

(IL, 14-IV, 82) 

1. HENVERS ELS HERETGES PRESENTS 

14 Amonesta aquestes coses, protestant en la preséncia del Senyor que 

no disputin de paraules, que no fa cap profit, ans trastorna els oients. 

15 Afanya't per presentar-te provat davant Déu, treballador que no ha 

d'avergonyir-se, que despén rectament la paraula de la veritat. 16 Evita 

les enraonies profanes, perque molt progressaran en impietat 171 llur parlar 

s'escampará com una gangrena, dels quals són Himeneu i Filet, 18que 

s'han extraviat respecte a la veritat, dient que la resurrecció ja s'ha esde- 

vingut, i capgiren la fe d'alguns. 15 Ρεγὸ el fonament ferm de Déu aguan- 

ta bé, tenint aquest segell: « Conegué el Senyor els qui són seus », i: 

« Aparti's de la iniquitat tot el qui esmenta el nom del Senyor.» 529] en 

una casa gran, no hi ha solament vasos d'or i d'argent, ans també de fusta 

i de terrissa, i uns certament per a honor, peró d'altres per a ignominia. 

ἼΘΙ algú, doncs, es purifica d'aquestes coses, será vas per a honor, santi- 

ficat i útil a Pamo, aparellat a tota obra bona. *Fuig de les cobejances 

jovenivoles, encalca la justicia, la fe, la caritat, la pau, entremig dels qui 

16, Inf. 1, 13; Tit. 11,9. 17,1 Tim.r, 20. 18, I Tim. vx, 21. 19, Nm. xvr, 5, 26; Lv. xxiv, 16. 20, Rom. 
2 ICO Ta τος 0d, 11: Cor. YI, 17: 

inscripció. Probablement, pero, 1A- 
postol aludeix les inscripcions grava- 
des en els edificis per a indicar la data 
de llur construcció. 

Conegué el Senyor... Del llibre de 
Nm. XVI, 5, citat segons LXX. L”he- 
breu 1 Vg. diuen: «Dema el Senyor 
fará conéixer »... 

Aparti's. Citació segons el sentit del 
passatge de Nm. XVI, 26, o tal vegada 
dis LIE TE. 

20. — La vista de tants cristians im- 
perfectes no ens ha de causar sorpresa 
ni descoratjament, perque lEsglésia és 
com un gran casal on hi ha vasos de 
matéries nobles per a usos honorables 
i vasos de matéria basta per a usos 
vils. La semblanca del terrisser i dels 

55. DMA IV MZ VD 

vasos és bastant corrent en la Biblia. 
Vegeu Is. XXIX, 16; XLV, 8-9; Ir. 
XVIII, 6; Eccli. XXXIII, 13, τ Rom. 
EA : 

21.—Util a Pamo. «Util al Senyor», 
segons versió de Vg. 

22. — Les cobejances jovenivoles. Ti- 
moteu tenia, en ésser escrita aquesta 
lletra, trenta cinc anys. Podia, per tant, 
ésser considerat com un home jove. 
Altrament, Apóstol no li diu que és 
jove, sinó que li recomana que eviti els 
defectes de la joventut. No hi ha, per 
consegúent, prou motiu per a afirmar 
que Sant Pau escrivi aquesta epistola 
durant el seu primer captiveri. 

La fe, la caritat. Vg. insereix Pespe- 
ranca entre aqueixos dos substantius. 
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καθαρᾶς καρδίας. 35 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, 

εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας: 2’ δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ 

ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, Bey πραὕτητι παι- 

δεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μή ποτε δῴη αὐτοῖς ὃ θεὸς μετάνοιαν 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 36 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, 

ἐζωγρημένοι ὕπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

2. INTER HAERETICOS FVIVROS 

(0.155) 
καιροὶ χαλεποί" 

1 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται 

Ξἔσονται γὰρ οἵ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλα- 

ζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 

δἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προ- 

δόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ὅ ἔχοντες 

μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι: καὶ τούτους 

ἀποτρέπου. Ek τούτων γάρ εἶσιν οἵ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἴκίας καὶ 

αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυ-- 

μίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. $3v τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέ- 

στησαν Μωῦσεῖϊ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθεία, ἄνθρωποι 

κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. GAN οὐ προκό- 

ψουσιν ἐπὶ πλεῖον: Ñ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἧ 

ἐκείνων ἐγένετο. 

10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλία, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, 

τῇ πίστει, τῇ μακροθυμία, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, Ἡ τοῖς διωγμοῖς, 

τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχεία, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύ- 

στροις: οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, καὶ ἐκ πάντων με ἐρύσατο ὃ κύριος. 

12 καὶ πάντες δὲ oí θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσον- 

24 νήπιον DerEerFerGer || 111. 1 γινωσχετε AFSG 17 al. Aug || 3.) ασπονὸδ. ἀστοργ. DSrE8: al. 
Ambrosiast Optat, om. ἀαστοργ. δὲ (sy?) [| 6 arypahortevovres EKL al. || ἐπιθυμ.] + χαι nóovars 4“ 
sa8 papBpns FG lat || το σὺ de] + τεχνον τιμοθεε 37 || παρηχολουθησας NACFG 17 || om. τὴ 
αγαπὴ 4al. || 11 eyevovto Α αἱ. || ἀντιοχ.] + α δια τὴν θεχλαν επαθεν 46 [| 4up.] θεος DerEgr 

25 .—Els qui es posen en contra. Vg. afe- 
geix: «de la veritat.» Tanmateix, molts 
códexs de Vg. manquen del mot ueritati. 

26. — 1 dels llagos del diable... La 
construcció d'aquest verset és de les 
que els gramátics anomenen constructio 
braegnans. El sentit és que tornin a 

llur seny després d'haver-se desfet dels 
dits llacos. 

1. — Pero sapigues. Les edicions gre- 
gues de Lachmann i Buthmann, porten 
aquest verb en plural. 

3. — Incontinents. En el sentit d'in- 
temperants. 
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23 Pero defuig les discussions nécies 

24] al servent del Senyor no 

invoquen el Senyor amb cor pur. 

i rústegues, sabent que engendren bregues. 

escau de bregar, ans d'ésser amb tots suau, capac d'instruir, sofert, % que 

ensenyi amb mansuetud els qui es posen en contra, per si mai Déu els 

dóna penitencia per a conéixer la veritat, 561 dels llacos del diable, en 

qué són encativats en vida a Palbir dell, tornar a llur seny. 

2. HENVERS ELS HERETGES FUTURS 

{Ἐἰ HE.) 

époques perilloses; ?car els homes seran plens d'amor propi, cobejosos 

1Peró sápigues aixó, que en els darrers dies sobrevindran > 

de diner, petulants, enaltits, blasmadors, desobedients als pares, des- 

agraits, impiadosos, *malamorosos, implacables, calumniadors, incon- 

tinents, durs de cor, enemics del bé, *traidors, proterviosos, inflats, més 

amadors del plaer que de Déu, *tenint Paparenca de la pietat, peró ha- 

vent-ne negat la virtut : també aquests, apartals de tu. Perqué d'aquests 

són els qui s'esmunyen dins les cases i s'emporten captives donetes cu- 

rullades de pecats, impelHides de diverses cobejances, “que sempre 

aprenen i mai no són capaces d'arribar al coneixement de la veritat. 

8 Mateix que Jannes i Jambres resistiren a Moisés, aixi aquests resisteixen 

a la veritat, homes de seny corromput, réprobes respecte a la fe. *Pero 

no hi avancaran res més, per tal com llur deméncia és palesa a tots, com 

ho fou també la d*aquells. 

10 Tu, peró, has seguit el meu ensenyament, la meva conducta, el meu 

proposit, la meva fe, la meva longanimitat, la meva caritat, la meva pa- 

ciéncia, 11165 meves persecucions, les meves passions, com les que m'es- 

devingueren a Antioquia, a Iconii a Listres, com les persecucions que he 

sostingut, i de totes em tragué el Senyor. [121 tots els qui volen viure 

23, Tim. 1, 4; 11,75 Tit.m,9. 24, Tit.1,7,9. 26,1 Tim. 5,7. 1,1 Tim. 1v, 1; MPrr. -- 3; 
lud. 18: 2ss., Rom. 1, 29 55: 7,1Tim.u,4. 8, Ex. va, 11,22; 1 Tim. vr, 5. 9,1 Tim. v, 24. 
10, 1 Tim. 1v,6. 11, Act. xn, 505 xv, 25 xix, 22. 12, Mt. xvr, 24; lo. xv, 19. 

5. — Aparta*ls. Compareu Tit. II, 
ro, 1131 Cor. XV, 33. 

8. — Jannes i Jambres. Vg. insereix: 
Jannes 1 Mambres. Eren, segons llegim 
en el Tárgum de Jonatan, els dos prin- 
cipals encantaires egipcis que imitaren 
els miracles de Moisés. Molts autors 
jueus escriuen Mamré per Jambres. En 

la Hist. Nat. de Plini, llibre MI, c. II, 
llegim: «est et alia magices factio a 
Mose et Jane et Lotape ac judoceis 
pendens.» 

11. — Á Antioquia. S'entén: de Pisi- 
día. LE ACE ATA: 

Iconi... Listres. Vegeu Act. XVI, 1, 
2, 1 XIV, 18. 
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ται. ὁ πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 

πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 

14. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, 

15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι 

εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 6 πᾶσα γραφὴ θεό- 

πνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ¿deyuóv, πρὸς ἐπανόρ- 

θωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἔν δικαιοσύνῃ, ᾿ἴἵνα ἄρτιος A ὃ τοῦ θεοῦ 

ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

(C. IV.) 

μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ 

l Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, τοῦ 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ: 3 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, 

ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 

ϑἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ 

κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνη- 

θόμενοι τὴν ἀκοήν, ἐ καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψου-- 

σιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. od δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακο- 

πάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 

Θ᾽ Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὃ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου 

ἐφέστηκεν. ἵτὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν 

πίστιν τετήρηκα: λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 

ὃν ἀποδώσει μοι ὃ κύριος ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα, ὃ δίκαιος κριτής, οὗ 

μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

14 τινος DEKL al. f Ηἰ Aug ve sy || 16 ἔλεγχον DEKLP al. || 17 aprioc] τελιος D*E ||1V. 1 δια- 
μαρτ.] + οὖν εγὼ ΚΙ, αἱ. syt [| om. τοὺ θεου χαι 17 || του χυριονυ ino. xp. EKL al. sy || και τὴν] χατα 
τὴν EKLP al. Ambrosiast sy || 2 ) παραχαλ. επιτιμ. N"FG el. lat || ς σὺ δὲ] + τεχνον τιμοθεε 37 || 
χαχοπ.] + ὡς χαλος στρατιωτῆς XPLOTOU τησον A ||8 om. πασι D*E* lat sy? 

mestres i pares. Vegeu FiLoN, Legat. 13. — Encantadors. AHusió als qui 
ad Cai. XVI. practicaven la magia a Efes, entre els 

quals es comptaven alguns doctors he- 
retges de qui parla Sant Pau. 
14. — Sabent de qui les aprengue- 

res. El relatiu está en singular en 
alguns manuscrits i en Vg. Amb 
tot, la llicó més autoritzada insereix 
el dit pronom en plural, que cal 
referir a la mare i al'avia de Timo- 
teu. 

15. —Í que d'infant... Els infants 
jueus aprenien de lletra en la Biblia, 
que més tard els era explicada per llurs 

16. — Tota escriptura. D'altres tra- 
dueixen: Tota Escriptura inspirada de 
Déu és tambe útil. En totes dues ver- 
sions, la utilitat de 1'Escriptura és una 
conseqúéncia de la seva inspiració divina. 

1. — Els vius i els morts. Són els qui 
el moment de la parúsia trobará encara 
vius en la carn, i els difunts, que res- 
suscitaran per tal d'ésser judicats. El 
sentit figurat de vius i morts a la 
vida de la gracia és una trasllació espi- 
ritual fundada en un simbolisme accep- 
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piadosament en Crist Jesús patiran persecució. *Peró els homes dolents 

i encantadors aniran empitjorant, enganyadors i enganyats. 

14 Peró tu persevera en les coses que aprengueres i que t'han estat con- 

fiades, sabent de qui les aprengueres, 151 que d'infant conegueres les 

sagrades lletres, les quals poden assabentar-te en ordre a la salvació, per 

mitjá de la fe que és en Crist Jesús. Tota escriptura és divinament 

inspirada i també útil per a ensenyanga, per a reprensió, per a correcció, 

per a instrucció en la justicia, a fi que l'home de Déu sigui acomplit, 

ben proveit per a tota obra bona. 

(C. IV.) *Jo Padjuro a la preséncia de Déu i de Crist Jesús, que ha 

de venir a judicar els vius i els morts, i per la seva manifestació i el seu 

regne, 3 predica la paraula, insisteix a temps ia destemps, argúeix, re- 

prén, exhorta en tota paciencia i ensenyanca. *Perqué hi haurá temps 

en qué no suportaran la sana doctrina, ans, tenint pruija a les orelles, es 

donaran ells mateixos mestres a munts segons les propies cobejances, 

41 apartaran Poida de la veritat i es giraran envers les faules. Tu, pero, 

vetlla en totes les coses, suporta el mal, fes obra d'evangelista, acompleix 

el teu ministeri. 

6 Perqué jo estic per ésser immolat ben prompte, i el temps del meu 

desancorar s'acosta. "He lluitat el bon combat, he acomplert la meva 

carrera, he conservat la fe; $en endavant, m'és reservada la corona de 

justicia que em donará el Senyor en aquell dia, el jutge just, i no solament 

a mi, ans també a aquells qui han amat el seu adveniment. 

14, Act. xvi, 1; Sup. 1, 135 11, 2. 
5, Sup. II, 3. 

table, mentre no ultrapassi aquest carác- 
ter. — Aquest és un dels versets en qué 
el regne és pres en un sentit escatológic. 
Igual sentit en IV, 18. 

Per la seva manifestació. Vg. tradueix: 
«Pel seu adveniment». 

4.—Envers les faules. Faules fa refe- 
rencia d'una manera especial a les doc- 
trines del gnosticisme naixent, en les 
quals es parlava dels eons amb llurs 
generacions 1 successions. 

5. — Vetlla en totes les coses. Vg. posa 
una coma després de vetlla, bo i re- 
ferint els mots segúents al verb labora. 

Fes obra d'evangelista. El títol d'evan- 
gelista solament és usat en aquest pas- 

τ ΡΕ τ σης A VD A Ὁ 1 Lim. Y, 213" 41€. 11, E3; 
0/Phikom 177, 1 Tim. vr, 12. 8, lac. 1, 12. 

satge i en dos altres: Act. XXI, 8 1 
Eph. 1, 1: 

Vg. fineix aquest verset amb els mots: 
«Sigues sobri», que probablement són 
una altra versió del text corresponent a 
vetlla, afegida per algun copista. 

6. — El temps del meu desancorar. En 
Poriginal el mot correponent és ἀνάλυ- 
σις que designa l'acte de llevar les 
áncores Oo d'emprendre una marxa. 
L”Apostol representa la seva fi próxima 
sota dues figures: la d'un sacrifici de liba- 
ció, puix que la seva sang será ben tost 
vessada, i la de la dissolució del com- 
post huma que permetra a la seva ánima 
d'alliberar-se dels lligams de la materia. 
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EPILOGVS 

(IV, 8b- 22) 

Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως: %Anpás γάρ pe ἐγκατέλιπεν 

ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, 1% Κρήσκης 

εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν: 1: Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. 

Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ: ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος sic 

διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα sic Ἔφεσον. 15 τὸν φελόνην, ὃν 

ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Káprio, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, 

μάλιστα τὰς μεμβράνας. ᾿Αλέξανδρος ὃ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ 

ἐνεδείξατο: ἀποδώσει αὐτῷ ὃ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 1ὅδν καὶ σὺ 

φυλάσσου: λίαν γὰρ ἀνθέστηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογία οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες 

με ἐγκατέλιπον: μὴ αὐτοῖς λογισθείη: 11ὃ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ 

ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν 

πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18 ῥύσεταί με ὃ 

κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἷς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 

τὴν ἐπουράνιον: ᾧ ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

1τϑὕΑσπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ᾽᾿Ονησιφόρου οἶκον. 20”Epa- 

10 γαλατ.] αλλιαν NC al. || 13 μαλ.] + δὲ D*E* Ambrosiast vg || 14 ἀποδῶ ΚΙ, al. de am fuld 
[| 15 ἀντεστὴ N*ACD*FG 17 || 16 παρεγεν. N"ACFG 17 al. || 18 χαι ρυσετ. E(FeG)KLP al. sy || 
19 AXVA.] + λεχτραν τὴν γυναιχα αὐτου XUL σιμαιαν χαι ζηνωνα τους ULOUS AUVTOU 46. 109 

9. — Demas. Aquest personatge era 
amb St. Pau durant el primer captiveri 
de Roma. Vegeu Col. IV, 14. La 
forma d'aqueix nom és probablement 
una abreviació de Δημήτριος o de An- 
μαρκος. 

Se wha anat a Tessalónica. Per exer- 
cir-hi el comerc, o simplement perqué 
n'era nadiu. 

10. — Crescent a la Galacia. Aquest 
és Púnic passatge on és anomenat 
aqueix deixeble de St. Pau. Una an- 
tiga tradició vol que la Galácia designi 
aquí la GaHia. Alguns manuscrits in- 
sereixen Γαλλίαν, peró aquesta variant 
manca de tota autoritat. Com a dada 

curiosa, remarquem que Viena (Delfi- 
nat) considera Crescent com el seu pri- 
mer evangelitzador. 

Titus a la Dalmacia. Titus és el 
destinatari de la tercera epistola pasto- 
ral de St. Pau. La Dalmacia s'estenia 
a la ribera oriental de 1'Adriátic i per- 
tanyia a la provincia romana de la IHi- 
ria, essent Salona la seva capital. 

11. — Sols Lluc... L'autor del tercer 
evangeli, molt amic de St. Pau 1 un 
dels seus més fervorosos addictes. 

Pren Marc... Autor del segon evan- 
geli. 

12. — 4 Tíquic... a Efes. Vegeu 
Act. XX, 4; Eph. VI, 21 i Col. IV, 7. 

Pa νι 



SEGONA A TIMOTEU -ἱν, 9-20 207 

EPÍLEG 

(IV, 8b - 22) 

Afanya't a venir a mi corrents. *Perqué Demas m”ha abandonat per 

Pamor d'aquest segle i se n'ha anat a Tessalónica, *% Crescent a la Galácia, 

Titus a la Dalmácia. *Sols Lluc és amb mi. Pren Marc i emporta-te”] 

amb tu, perqué m'és útil per al ministeri. A Tiquic, Phe enviat a Efes. 

13 Porta, quan vinguis, el mantell que em vaig deixar a Troas, a casa de 

Carp, i els llibres, sobretot els pergamins. 

fet sofrir molts mals: el Senyor li donara la paga segons les seves obres; 

15 del qual guarda't tu i tot, perqué ha resistit en extrem a les nostres 

14 Alexandre, el courer, m'ha 

paraules. 

16 En la meva primera defensa no m'assisti ningú, ans tots m'abandona- 

ren: no els sigui tingut en compte. 1 Pero el Senyor m'assisti i em con- 

fortá, a ἢ que per mi sigui acomplida la predicació i la sentin totes les 

nacions, i vaig ésser arrabassat de la boca del lleó. *18El Senyor em des- 

lliurará de tota mala obra i em salvará per al seu regne celestial, al qual 

sigui la glória pels segles dels segles, amén. 

19 Saluda Prisca i Aquila i la casa d'Onesifor. * Erast νὰ restar a Corint; 

17, Dan. νι, 20. 14 Ps. χαντ 45. Act. xix, 335 1 Tim: 1, 20. 18, Sup. mi, 11. 
20, Act. xx, 29; Rom. xvi, 23. 

10, Col. 1v, 10, 14. 
19, Act. xvi, 25 Sup. L.16. 

13. — El mantell. Era una capa de 
llana que s'usava quan s'anava de 
viatge. 

A Troas, a casa de Carp. Sabem que 
St. Pau estigué dues vegades a Troas. 
Cf. Act. XX, 6. Referenta Carp, man- 
quem de tota altra notícia. 

14. — Alexandre, el courer. No és, 
sembla, aquell de qui es parla en Act. 
ὑπ L 30. 

11 donara la paga. Alguns manus- 
crits insereixen el verb en optatiu. 

15. — Perque ha resistit. Sembla que 
Alexandre deposá contra St. Pau, quan 
aquest comparegué per primera vegada, 
en el segon captiveri, davant el tribunal 
del César. 
17. — De la boca del leo. No es 

tracta, com alguns creuen, d'una aHu- 
sió a Neró, sinó d'una metáfora de ca- 
rácter general, que pot indistintament 
i alhora aplicar-se al poder de empe- 
rador i als adversaris de 1*Apostol. 

18. — Em deslliurara. Molts manus- 
crits insereixen aquest verb en pretérit, 
tal com el trobem en Vg. Sembla, 
pero, molt més garantida la lligó adop- 
tada. 

19. — Prisca. 6: Aquila.  Referent;a 
aquests dos esposos, tan addictes a 
Apóstol, vegeu Act. XVIII, 2 i seg; 
RomeAVL, 3; 1Gor. XVL: 19. 

Onesifor. Vegeul, 16. 
20. — Erast. Possiblement, el dei- 

xeble que collaborá amb Timoteu. Ve- 
geu Act., XIX, 22. 
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στος ἔμεινεν ἐν ἰΚορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 

21 Σ πούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ 

Πούδης καὶ Λίνος καὶ ἰζλαυδία καὶ οἵ ἀδελφοὶ πάντες. 

220 κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἧ χάρις pel” 

ὑμῶν. 

21 0m: πᾶαντες N* 17} 22 om. o χυρ.---σοὺ 57 || om. ino. xp. N'FE:G 17, om. xp. Á αἱ. || ἡ χαρ. 
μεθ υμ.] eppwoo ev εἰιρηνὴ D*E* || fin.) + ἀμὴν DEKLP al. 

Trofim. Cf. Act. XX, 4; XXI, 209. A Milet. Ciutat de l'Ásia proconsu- 
Hom diu que St. Pere 1 St. Pau P'en- lar, no molt distant d'Efes. 
viaren des de Roma a Arles, d'on fou 21. — Eubul i Pudent i Linus i Cláu- 
el primer bisbe. día. No sabem res d'Eubul. Pudent, 
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a Trófim, el vaig deixar malalt a Milet. * Afanya't a venir abans de 

Phivern. Et saluden Eubul, i Pudent, i Linus, i Claudia, i tots els germans. 

35 ΕἸ Senyor Jesucrist sigui amb el teu esperit. La gracia sigui amb 

vosaltres. 

22, Phil. 1v, 23; Philem. 25. 

segons Baroni, era senador romá i 
pare de les mártirs Práxedes i Pu- 
denciana. Linus fou el successor im- 
mediat de Sant Pere. Vegeu IRENEU 
Adv. Heres. YI, 3. Claudia era lPes- 

posa de Pudent, segons els BoHandistes. 
22. — El Senyor Jesucrist. Molts i 

importants manuscrits manquen dels 
mots Jesús Crist. En manta edició, hom 
llegeix amén com a mot final. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

EL DESTINATARI 

No es tenen gaires noticies de la vida de Titus. No és mai citat al llibre 
dels Actes dels Apóstols i rares vegades en les Epistoles paulines, malgrat 
que 1 Apóstol en faci grans encomis.! La seva patria és desconeguda. El 
seu nom és llati, pero hom ha indicat com a lloc seu d*origen Creta, Corint, 

Antioquia, etc. L*únic cert és que era pagá de naixenca.? Si lapeHatiu 
«dilectus filius» té el seu sentit teológic habitual, com és el més probable, 

Titus fou convertit i batejat per Sant Pau. Llavors dels aldarulls promo- 
guts pels judaitzants a Antioquia de Siria, Sant Pau el trobá en aquesta ciu- 
tat, de la qual se lemmená cap a Jerusalem, on anava per a assistir al Concili 
apostólic (devers 51). L”Apóstol es nega enérgicament a fer-lo circum- 

cidar, resistint a les exigéncies dels judaitzants, que ho creien necessari.* 
Fou un dels companys de Pau, que Penviá tres vegades a Corint amb 

missions especials (any 54): per tal d'organitzar-hi la colecta a favor 
dels pobres de Jerusalem ;* per tal d'esbrinar l'efecte produit perla primera 

- lletra de Pau;? i per tal d'acabar la recapta comengada.* 
A partir d'aquest moment, hem de saltar al periode posterior a Phistoriat 

pels Actes dels Apostols, les dades del qual ens són fornides quasi única- 
ment per aquesta Lletra. Per ella sabem, o podem deduir amb gran ver- 

semblanca, que després de finit el seu primer captiveri, Pau ana amb Titus 
a Villa de Creta, on organitzá Pesglésia de la capital, que encomana a la 
cura del seu company, amb la comanda d'organitzar pel mateix estil es- 
glésies en totes les ciutats de P'illa.? Aquesta missió, peró, no era perpe- 

ds ICO. M135 VAL 8 ss.; £ JE Coro WN 6; XA, 18. 
VIE 17,235 XII, 18. 3 II Cor. 3“, 12-13; VII, 6-7, 13-15. 

Ξε Ea ΠΕ 3 9: IE Cor. ΤΠΕ ΤΟ 233: 
O 11 τὸ 955: Bass: 
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tua, puix que en la nostra mateixa Lletra* li diu que li enviará un substitut, 
Tíquic o Artemas, i li mana que llavors vagi a reajuntar-se amb ell a Ni- 
copolis. Per la lletra segona a Timoteu,? sabem que més tard, potser ja 
des de Nicópolis, més probablement des de Roma, Penvia a la Dalmacia. 

Aci s'acaben les dades que ens donen els llibres del N. T. Documents 

posteriors, amb més o menys de versemblanca, ens diuen, convenint amb 
la tradició, que fou llarg temps bisbe de Creta on visqué fins a una edat 
molt avancada. 

CIRCUMSTANCIES DE LLOC I DE TEMPS 

Al que resta dit en la introducció a la primera Lletra a Timoteu, poca 
cosa cal afegir. El més probable és que, després de la missió de Creta, 
Pau anés a visitar les esglésies fundades seves a PÁsia Menor, Macedónia 

i Grécia. Des de qualsevol ciutat d'aquestes contrades, aprofitant l'avinen- 

tesa que Zenas i Apolló anessin a Creta,? escriu aquesta Lletra, on recorda 
per escrit a Titus les instruccions que li havia donat de paraula sobre Por- 
ganització de les esglésies cretenques. 

La llibertat amb qué disposa del temps próxim futur, citant Titus a Ni- 
copolis, on compta hivernar, demostra ben clarament que escrivi aquesta 

Lletra en periode de llibertat; i que aquest periode no pogué ésser ante- 
rior al primer captiveri, resta fora de dubte si es té en compte que al temps 
d'aquesta Lletra Apolo i Zenas apareixen com a companys de Pau, i que 
el relat dels Actes dels Apóstols Es tan seguit, quasi dia per dia, que no és 
possible d'encabir-hi un viatge a Creta omeés per l'historiador. Omissió, 
altrament, que ja seria ben poc explicable. 

Cap determinació més precisa no és possible. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

Malgrat la gran semblanca d'aquesta Lletra amb la primera a Timoteu, 
fins al punt que es pot fer una llista no curta de frases quasi literalment 
repetides, tanmateix algunes diferéncies importants la'n distingeixen. És 

més objectiva, més condensada i menys confidencial. 
Essent el ἢ el mateix, no és meravella que sigui la mateixa la doctrina 1 

adhuc el léxic. L”estat d'esperit de 1'Autor era idéntic: uns mateixos 
problemes se li presentaven a 'Ásia proconsulari a Creta, i per aixó li sur- 

EST 12. MIE TE, 
IV Os 
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ten les mateixes fórmules. Aixó obliga a distanciar el menys possible 
la composició d'aquestes dues Lletres. 

La Lletra es pot dividir en tres parts, precedides i seguides, com de 
costum, d'un exordi i d'un epileg. 

L'ExorDI (l, 1-4), un xic més llarg que en les altres, sembla obeir a la 
conveniéncia d'autoritzar la missió de Titus davant els fidels cretencs amb 
el testimoni irrecusable de 1'Apóstol. 

La PrIMERA PART (1, 5-16) tracta de Pordenació dels ministres de l'es- 

glésia, exposant les condicions que han de reunir. 
La SEGONA PART (II, 1-1Π, 8) tracta de la instrucció dels fidels, i conté 

dos paragrafs: 1.", deures envers els germans de fe; 2.2, deures envers 
els forans. 

La TERCERA PART (III, 9-11) dóna breument les regles sobre el tracte 
amb els heretges. 

L'EpPiLeG (UI, 12-15) conté la invitació a anar a reunir-se amb ell a Ni- 
copolis, la recomanació de Zenas i ApoHó i les salutacions mútues. 

25 - NOU TESTAMENT. XIV 



MPOZ TITON 

EXORDIVM 

(L I- 4) 

(CUA 1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ 

πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τὴς κατ᾽ εὐσέβειαν 3 ἐπτ' 

ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἴω- 

νίων, ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἔν κηρύγματι ὃ ει 

ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἣμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ 

τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν' 

στοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χρι-- 

Ι. DE ORDINATIONE MINISTRORVM ECCLESIAE 

(1; 5 16) 

5 Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Kpitn, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, 

καὶ καταστήσης κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην, ὅ εἴ 

1.1 )xp: τησ. 4“ αἱ. -γ}, om. ino. Der || 4 χαὶι 19] ehdeos AKL al. syh || xa 29] + χυριου EFGKLP 
al. sy || 5 επιδιορθωσης AD*E*FG 

2. — Que prometé el Déu. Alguns 
intérprets refereixen el relatiu que als 
mots vida eterna. Sembla, peró, pre- 
ferible de referir-lo al mot veritat del 
verset primer. —Ábans de les époques secu- 
lars. Alguns tradueixen: des de tota eter- 
nitat. "Tanmateix, aquesta interpretació 
no s'adiu amb el verb promelé, per tal 
com és inexacte que Déu hagués fet la 
dita prometenga abans del temps. Per 
aixó molts exegetes prefereixen prendre 

en un sentit ample l'esmentada expres- 
sio, referintla als segles de PAGS 
durant els quals els profetes vaticinaren 
els principals fets de 1"Evangeli. 

3. — La seva paraula. Sant Jeroni i 
Sant Agusti foren de parer que paraula 
o verb designava aqui la segona Perso- 
na de la Santíssima Trinitat. La majo- 
ria dels intérprets prenen el substantiu 
paraula en Paccepció de paraula evan- 
géelica. 



LLETRA A TITUS 

EXORDI 

(L Lo 4) 

ESE) Pau, servent de Déu, apóstol de Jesucrist en ordre a la fe 

dels elegits de Déu ¡ al coneixement de la veritat ordenada a la pietat, 

2en esperanca de vida eterna, que prometé el Déu que no ment abans de 

les époques seculars, *bé que manifestá en els seus propis temps la seva 

paraula per mitjá de la predicació, la qual m'ha estat confiada per dispo- 

sició de Déu, salvador nostre, 4 Titus, fill veritable segons la fe comu- 

na: grácia i pau de part de Déu Pare i de Crist Jesús, el nostre Salvador. 

I. DE L'ORDENACIÓ DELS MINISTRES DE L'ESGLÉSIA 

(L 5-16) 

5 Per amor d'aixo et vaig deixar a Creta, perqué posessis ordre complet 

en el que mancava, i establissis per les ciutats preveres, en la forma que 
Rom ey la gs 3 ia. εἰ: £ 1 Tom. 1, 2; M Tim. 1, 23 Milo. 3.. 15, Act. x1y, 235 

ΤΊ 5η: τον; 

4. — Fill veritable. Vg. tradueix: 
«Fill estimat». 

Gracia i pau. Alguns manuscrits in- 
tercalen misericordia entre aqueixos dos 
mots, potser per suggestió dels passat- 
ges I Tim. 1, 2 1 11 Tim. 1, 2. 

5. — Pau, que estenia la seva autori- 
tat a totes les esglésies fundades per ell, 
sense altre superior que Crist, deixa Ti- 
tus a Creta en representació seva 1 in- 
vestit del seu mateix poder. Es, doncs, 

una autoritat al costat i sota de la seva. 
Durant l'época apostólica, els apóstols 
tenien rebuda del Mestre jurisdicció de 
cadascun d'ells sobre tota la terra. El 
Primat del Princep dels Apostols, que 
es féu ja visible al Concili de Jerusalem, 
no tingué tota la seva plenitud de fet 
fins que foren traspassats tots els Após- 
tols. 

A Creta. [1114 del Mediterrani, cé- 
lebre per les seves cent ciutats i el 
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τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν 

κατηγορίᾳ ἀσωτίας Y ἀνυπότακτα. “del γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον 

εἶναι ὧς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ 

τιλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῇ, ὅ ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, 

ὅσιον, ἐγκρατῆ, ϑἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα 

δυνατὸς A καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλία τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς 

ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 19 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολό- 

γοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ [τῆς] περιτομῆς, 1: οὗς δεῖ ἐπιστο- 

μίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ 

κέρδους χάριν. ᾿Ξεἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης: « Κρῆ- 

τες Gel ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.» ᾿5ἢ μαρτυρία αὕτη 

ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν 

τῇ πίστει, pun προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων 

ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. “πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς’ τοῖς 

δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ 

ὃ νοῦς καὶ ἧ συνείδησις. 1 θεὸν δμολογοῦσιν sidéval, τοῖς δὲ ἔργοις 

ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἀδόκιμοι. 

8 φῇλοξ.] φῇμλοπτωχον ;219 εν 7. διδ. τ. υγ.] τους εν παση θλιῷῴει A || 4π.] + μὴ χειροτονεῖν 
διγαμους μηδὲ διαχονους αυτους ποιεῖν nds γυναιχας eyery ex διγαμιας pnóe προσερχεσθω- 
σαν EY τω θυσιαστηριω λειτουργεῖν TO θεῖον. τους ἀρχοντας τους αδιχοχριτας LOL αρπαγας χα: 
Ψευστας χαι ανελεημονας eheyye ὡς θεου διαχονος 109% || 10 om. nar 1% NACIP 17 αἱ. Hil Aug sy 
uz fs.] + za τεχνα οι τους τδιους γονεῖς υβριζοντες ἡ τυπτοντες επιστομιζε χαι ἔλεγχε χαι 
νουθετει ὡς πατὴρ TEXVA 1098 || 12 ermev] + de N"FG || 14 ἐνταλμασιν FG, γενεαλογιαις 471} 
15 παντα] + μὲν ΚΙ. al. sye || 16 μὴ εἰδεναι 37 | om. ἀγαθὸν N* 

mont Ida. Actualment és anomenada  perillosos de doctrines estranyes a P'E- 
també Candia. V. Homer, 1Tiad. U, 649; 
VirG. Aeneid. VI, 104-106. 

6. — Irreprensible. Avui dia encara 
Pabséncia de la bona fama consttueix 
una irregularitat per als clergues. 

7. — Car el bisbe... De la compara- 
ció entre aquest v. i el 5, ressurt ben 
clarament que en aquell primer temps 
«bisbe» (ἐπίσκοπος) i «prevere» (πρε- 

σβύτερος) eren sinónims. Així s'es- 
devé en tot el N. T. 

10-16. — Propagadors interessats i 

vangeli, sortits en sa majoria dels ju- 
deo-cristians cretencs. La seducció que 
exercien amb la novetat de llurs teories 
1 el temperament lleuger i barallós dels 
cretencs feien molt perilloses les pré- 
diques d'aquests homes. Llur carácter 
judaitzant esdevé palés per les faules 
jueves del v. 14, que eren unes subtils 
llegendes rabíniques empensades per a 
cercar una explicació imaginária a certs 
fers obscurs de la história sagrada. El 
Talmud n'és ple. 
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jo et vaig ordenar: fsi algú és irreprensible, marit d'una sola muller, que 

tingui fills fidels, no acusats de disbauxa, o insubmisos. “Car el bisbe 

cal que sigui irreprensible, com qui és majordom de Déu: no pas arro- 

gant, ni irós, nidonat al vi, ni prompte a pegar, ni cobejós de guanys 

contra dret, $ans hospitalari, benefactor, temperat, just, sant, continent, 

9 fortament afectat a la paraula fidel segons lP'ensenyanca, per tal que sigui 

també capas d'exhortar amb la doctrina sanitosa i d'argúir els contradic- 

tors. *%Perqué encara hi ha molts insubmisos, xerraires i seductors de 

les ánimes, majorment els qui vénen de la circumcisió, 11 415 quals convé 

de tapar la boca, qui sotsobren families senceres, ensenyant el que 

no convé, en vistes a un guany vil. 12Un d'ells, propi profeta llur, 

digué: «Els cretencs, sempre mentiders, males bésties, ventres man- 

dres.» 1% Aquest testimoniatge és ver. I per aquesta causa, renya'ls 

durament, per tal que siguin sans en la fe, 1%i no parin esment en faules 

15 Tot és 

net per als nets; peró per als maculats i infidels, no hi ha res net, ans 

jueves i en manaments d'homes que aparten d'ells la veritat. 

maculades estan llur pensa i llur consciencia. **Fan professió de conei- 

xer Déu, peró amb les obres el neguen, abominables com són i mal- 

creients i reprovats per a tota obra bona. 

6 ss:, 1 Tim: 11, 2 ss: 

11. — Conve de tapar la boca. «Con- 
vé confondre”s», diu Vg. traduint amb 
certa llibertat. 

12. — Un d'ells, propi profeta... Epi- 
ménides, profeta en el sentit popular 
del mot. Visqué en el segle vi abans 
de J. C. La cita de Sant Pau es refe- 
reix a un poema perdut intitulat Dels 
Oracles, segons Sant Jeroni. 

«Els cretencs...» Aquests mots for- 
men, en grec, un hexámetre. CaHímac, 
poeta alexandrí, en cita la primera part 
en el seu himne a Zeus. 

Ventres mandres. Hom anomenava 
ventres els homes lliurats als plaers de la 

15, Rom. xIv, 14, 20. 16, HI Tim. 1, 5, 17. 

taula ide la carn. «Edite, hircones— diu 
Lucili—comedones; uiuite, uentres.» 

14. — En faules jueves. L”Apostol fa 
referencia a les ridicules prescripcions 
que regulaven els convits. Els Tal- 
muds i adhuc la Mischua han conser- 
vat algunes de les dites prescripcions, 
reprovades aqui per Sant Pau. 

15. — Tot és net per als nets. Proba- 
ble aHusió a les prohibicions de men- 
jars, sobre les quals vegeu Rom. XIV, 
14-20il Cor. X, 18-33. Per a aquests 
homes, peró, que tenen maculada la 
pensa i la consciéncia, ni els menjars 
legals no són purs. 
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ll. DE INSTITVTIONE FIDELIVM 

(IL, 1-IIL 8) 

1. (OFFICIA IN DOMESTICOS FIDEI 

ἐδ Ὁ 
σβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ 

1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ. *mpe- 

ἀγάπῃ, τῇ ὕπομονῇῆ: ὃπρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἵεροπρε- 

πεῖς, μὴ διαβόλους, μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, 

«ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, ὅ σώφρο- 

νας, ἅγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 

ἵνα μὴ ὃ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. ὁ Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως 

παρακάλει σωφρονεῖν ἵ περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν 

ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα, ὅλόγον ὑγιῆ ἀκατάγνω- 

στον, ἵνα ὃ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. 

9 δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ 

ἀντιλέγοντας, uy νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους 

ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἣμῶν θεοῦ κοσμῶσιν Ev 

πᾶσιν. 

ΠΡΕπεφάνη γὰρ ñ χάρις τοῦ θεοῦ ἣ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 

13 παιδεύουσα ἣμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς 

ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 

13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ 

II.3 πρεσβυτεραᾶς 44 || ιεροπρεπει C 17 αἱ. || 4 om. φίλοτεχν. K || ς οἰχουρους HKLP al. || 
θεου] + xa: ἡ διδασχαλια C 5 sy ]]7 αφθορ.] + αγνειαν C al. syh || σεμν.] + αφθαρσιαν ΚΙ, al. 
[18 ἡμῶν] υμων 4 al. || 10 μὴ] μηδε DerFerGer 17 || om. πιστιν S* 17 || αγαθ.] ayareny 17 || 13 ) χρ. 
no. N“FsrG 

3. — No bescantadores. L'Apostol ΡΥ. 
exigeix aquesta mateixa qualitat a les  manuscrits insereixen οἰκουρούς per 
diaconesses. Compareu I Tim. ΠῚ, οἰκουργούς. El sentitno fóra aleshores, 
qe condicioses, sinó casolanes. 

Yil, 10,-11.1 XIV, "17 PALGADS 

No donades... L”ebrietat era antiga- 
ment un vici al qual les dones es lliura- 
ven amb la mateixa facilitat que els 
homes. 
5. — Sobries, castes... Vg. tradueix: 
«Prudents, castes, sóbries». Aquesta 
variantés deguda, probablement, a una 
doble traducció del mot σώφρονας. 

Condicioses de llurs cases. Compareu 

7. — En totes les coses. Molts comen- 
tadors refereixen aquests mots a les 
recomanacions fetes en els versets an- 
teriors. 

Presentant en la doctrina integritat. 
Vg. tradueix: «En la doctrina, en la 
integritat»..., alterant lleument el sen- 
tit literal. 

9-10. — Αἰχί com en Col. III, 22-25 
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Il. DE LA INSTRUCCIÓ DELS FIDELS 

(ML, 1-HL, 8) 

1. DEURES ENVERS ELS GERMANS DE FE 

HE 1.) 2 Els 
vells, que siguin sobris, greus, prudents, sans en la fe, en la caritat, en 

1 Tu, pero, digues alló que escau a la doctrina sana, 

la paciencia; les velles igualment amb comport escaient a la devoció, 

no bescantadores, no donades excessivament al vi, ensenyadores de coses 

bones, *a fi que facin posar seny a les joves perqué siguin amants del 

marit, amants dels fills, *sóbries, castes, condicioses de llurs cases, bones, 

subjectes a llurs marits, per tal que no sigui blasmada la paraula de Déu, 

6 Als joves, exhorta'ls igualment a ésser assenyats, “oferint-te tu ma- 

teix en totes les coses model de bones obres, presentant en la doctrina 

integritat, gravetat, $paraula sana, irreprensible, a fi que l'adversari sigui 

confús, no tenint res de mal a dir de nosaltres. *Els servents que es 

sotmetin a llurs amos en tot, que siguin complaents, no contradient, %no 

defraudant, ans mostrant fidelitat perfecta, talment que en tota cosa facin 

honor a la doctrina del Déu salvador nostre. 

1 Car ha aparegut la grácia salvadora de Déu a tots els homes, *alli- 

conant-nos que, renegant de la impietat i de les cobejances mundanes, 

sobriament i justamenti piament visquem en aquest segle, en expectació 

de la benaurada esperanca i manifestació de la glória del gran Déu i salva- 
Sa 195 155 τες 4, 1 Tim; y; 14. O IP Tu do OO 12. 

τυ τήχ a ας Pte 18. 
9, Eph. vi, 5; Col. 111, 22; 

117 Inf qu, 45 110. 1v, 9. 

i Eph. VI, 5-8, es donen normes als 
esclaus que servien a amos cristians, 
aquí se'n donen als qui serveixen a 
amos gentils. Els és preceptuada la 
submissió, la complaenca en toti la fi- 
delitat perfecta, 1 d'abstenir-se de con- 
tradir-los 1 defraudar-los. Peró aquí és 
assenyalada una finalitat proselitista, 
car obrant aixi, els esclaus faran esti- 
mar com a honorable la doctrina de 
PEvangeli. Vegeu la mateixa finalitat 
expressada en sentit invers en 1 Tim. 
MET: 

9. — Els servents... Vegeu igual ex- 

hortació a Eph. VI, 5, 6, Col. III. 22, 
21. EPI 

11. —La gracia salvadora de Déu. 
Tres manuscrits importants, entre ells 
el Sinaític, juntament amb Vg., diuen: 
«La grácia de Déu, Salvador nostre». 

13. — En expectacio de la benaurada 
esperanga. Doble metonimia: lespe- 
ranca és presa per alló que és objecte 
della, i és anomenada benaurada per- 
qué haurá contribuit a la nostra benau- 
ranca. 

I manifestacio de la gloria. La parti- 
cula ¿ no és aquí copulativa, per tal 
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μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 143 ἔδωκεν ἑαυτὸν 

ὑπὲρ ἥἣμῶν ἵνα λυτρώσηται ἣμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ 

15 Ταῦτα λάλει καὶ πα- 

ρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς: μηδείς σου περιφρονείτω. 

ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

2. (OFFICIA IN EXTRANEOS 

(ES IM 

πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 2 μηδένα βλασφη- 

1 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὕποτάσσεσθαι, 

μεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραύΐύτητα πρὸς 

πάντας ἀνθρώπους. ὃ Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς! 

τιλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἥδοναϊς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ 

καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους. 4ὅτε δὲ Y χρη- 

στότης καὶ ἣ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἣἥμῶν θεοῦ, οὐκ ἐξ 

ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος 

ἔσωσεν ἣμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος 

ἁγίου, ὃ οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἣμᾶς τιλουσίως διὰ Ἴησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν, "iva δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ 

15 λάλει] διδασχε «Α΄ || χαταφρονειτω 1. 43 ad. |] 111. 1 ἀρχ.] + καὶ KLP al. de f ug sy || υποτ.] 
+ xa FerG se ls a] ὧν EKLP al. |] δια πνευμ. ay. D*E*F8sG Lucif Ambrosiast ||6 σωτ.] χυριου 
P 31 ||7 om. χατ ENT. 47. 112 

com indica qué cal entendre per l'espe- 
ranga de qué 1'Apóstol acaba de parlar. 

Del gran Déu i salvador nostre Jesu- 
crist. Manifestació claríssima de la di- 
vinitat de Jesucrist. Per tal d'aombrar- 
la, alguns han volgut veure en Déú i 
salvador nostre Jesucrist dues persones, 
co que és invenciblement desmentit per 
Vabseéncia d'article davant de salvador 
(καὶ σωτῆρος). 
14.—El qual ἐς dona... Cf. Tim. Il, 6. 
I purificar-se per a ell mateix un poble 

props seu. Añusió a Dt. XAIV,.2; Ex. 
XIX, 5. El poble cristia, l'Església, és 
el poble de Déu estés per tot el món, 
del qual el jueu era una figura. El la- 
vatge d'aquesta purificació és la sang 
redemptora del Crist. 

En lloc de propi seu, Vg. tradueix 
«acceptable». Compareu Ex. XIX, 5. 

15. — Digues 1 exhorta i argúeix. 
L'Apóstol empra aquests verbs en col- 
pidora gradació ascendent, co que ma- 
nifesta el viu interés que li inspirava 

estat dels cretencs i ardua missió en- 
comanada al seu deixeble Titus. 

1. — Aquest manament d'obediéncia 
als poders constituits davalla del prin- 
cipi general exposat a Rom. XIII, 1: 
«no hi ha potestat que no provingui de 
Déu». A notar que quan l'Apóstol es- 
crivia aixó a Titus (igual podriem dir 
de Pexhortació a Timoteu, 1 Tim. 1], 
1-2), P'autoritat romana ja s'havia tor- 
nat perseguidora de l'Església. 

Als magistrats i a les potestats. Vg. tra- 
dueix ἀρχαῖς per «principibus», usant el 
concret per l'abstracte. Princeps sembla 
que designa la suprema autoritat de 
Estat, mentre que potestats es refereix 
a les autoritats subalternes. Els cre- 
tencs tenien fama de rebels 1 insubor- 
dinats. Cf. Rom. XIII, 1, 2; I Tim. IT, 
e AA 7. 

3. — Forem... insensats. Eloqúent 
enumeració dels vicis que caracteritzen 
home caigut. Compareu Dt. XXXII, 
16, 29; Ps. XIII, 1; Rom. 1, 21-31, 
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dor nostre Jesucrist, 15 εἰ qual es dona ell mateix per nosaltres, per resca- 

tar-nos de tota iniquitat i purificar-se per a ell mateix un poble propi seu, 

zelador de bones obres. 1% Aquestes coses digues i exhorta i argúeix amb 

tota autoritat. Ningú no et menysprei. 

2. HDEURES ENVERS ELS FORANS 

(C. II.) 
tats, que obeeixin i estiguin aparellats a tota obra bona, ?que no bescantin 

l Recorda'ls que estiguin subjectes als magistrats i a les potes- 

ningú, que no siguin barallosos, que siguin amesurats, mostrant tota 

mansuetud envers tots els homes. *Car també nosaltres fórem un temps 

insensats, rebels, extraviats, servidors de les cobejances i delectances 

diverses, que viviem en dolenteria i enveja, odiosos, odiants els uns als 

altres. %*Peró quan aparegué la benignitat i l'amor als homes del Déu 

salvador nostre, ¿no pas en virtut de les obres de justicia que nosaltres 

haguéssim fet, ans per la seva misericordia, ens salvá pel lavatge de rege- 

neració i renovació de l'Esperit Sant, $que ell vessá copiosament sobre 

nosaltres per Jesucrist, el salvador nostre, “per tal que, justificats per la 

seva gracia, esdevinguem en esperanca hereus de la vida eterna. 
MBE oax 5 EZ: XXXVI 21; Gal. 1:45 1: Tim. un, 6. 

1, 17: 2,0 Tim: n, 24: 4, Sup. 11, 11: 

4-6. — Fruits del baptisme. En ell, 
el Pare ens santifica en 1'Esperit pel 
Fill. El Pare és el santificador primor- 
dial, que en té la iniciativa, mogut de la 
seva bondat i amor als homes. El Fill 
és el santificador intermediari, per tal 
com, enviat pel Pare, envia al seu torn 
'Esperit, i perqué ens meresqué aquesta 
gracia amb la seva mort en creu. L'Es- 
perit Sant és el santificador immediat, 
perqué dóna a P'aigua la virtut regene- 
radora que ens produeix una nova nai- 
xencga d'ordre sobrenatural. 

4. —L'amor als homes. Tal és el 
sentit de φιλανθρωπία, que Vg. tradueix 
per humanitat. 

Del Déu salvador nostre. Salvador nos- 
tre afecta «Déu Pare», com els versets 
5 16 demostren. Déu Pare és, en 
efecte, salvador nostre per haver-nos 
donat el seu Fill diví. Cf. lo. II, 16, 
17. Aquesta observació val semblant- 

- ment per al verset 6 d'aquest capitol. 
5-7. — Resum de la natura i efectes 

5, Il Tim. 1, 9: 

8 Es 

15, I Tim. ἵν, 11: 1, Rom. xm, 15ss.; UU Tim. 
8, I Tim. 11, 3; 1v, 9: 

del baptisme. Es un lavatge, un bany 
que purifica l'4nima de totes les sutzu- 
res passades; de regeneració, perque ens 
dóna una nova naixenca que ens fa fills 
de Déu, així com la primera ens féu 
esclaus del pecat; de renovacio, perqué 
el batejat, sota la influencia de 1”Esperit 
Sant que rep, es revesteix de 1'home nou 
1 esdevé una nova creatura; pel baptis- 
me, se'ns dóna copiosament 1'Esperit 
Sant i som fets hereus de la vida eter- 
na, en contraposició de la mort que ens 
valgué el pecat d'Adam, peró només 
en esperanga, car la possessió d'aquesta 
heréncia és ajornada per a lPaltra vida, 
quan l'obra de la nostra restauració pel 
Crist será complida. 

5. — De regeneracióo. Heus aci un 
dels nombrosos vocables inventats pel 
Cristianisme i sublimats amb l'ús que 
en Ía. 

De PEsperit Sant. Aquest genitiu in- 
dica la causa eficient de la regeneració 
i renovació de qué es parla. 
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ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. ὃ Πιστὸς ὃ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε 

διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι ol πεπιστευ-- 

κότες θεῷ. ταῦτά ἔστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 

III. DE DEVITATIONE HAERETICORVM 

(UL, 9-11) 

9 Μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς 

περιΐστασο᾽ εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον 

μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 1! εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὃ 

τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος. 

EPILOGVS 

(UM, 12-15) 

το ταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Tuyixóv, σπούδασον ἐλθεῖν πρός py ρτεμ Ρ ἢ Xx ρ 

με εἷς Νικόπολιν’ ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 158 Ζηνᾶν τὸν νομι- 

κὸν καὶ ᾿Απολλῷῶ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 

14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἵ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς 

ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

16᾽ Ασπάζονταί σε οἵ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. 
2 e) ἣ μᾶς ἐν πίστει. 

Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 

ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας 

9 yeveah.] λογομαχιας FETG || epty N*DerEsrFerGer || 10 ) νουθεσ: ἡ δευτερα FerG, νουθ: χαι duo 
D*E, om. χαι δευτ. Tert Cypr Lucif Ambr Ambrosiast Aug || 13 σπουδ.] tayarwms FG || 15 ασπασασθε 
τ: p. 4} yap.] + του χυριου DE, + τον θεου FG Ambrosiast vz || fin.] - ἀμὴν EFGHKLP al. vg sy 

9. — Les discussions... 1 genealogies. 
Vegeu 1 Tim. l, 4. Les genealogies 
constituien un tema especial de les es- 
tultes investigacions. Els falsos doctors 
d'Israel teixien genealogies, omplint 1 
allegoritzant les de la Biblia, per tal de 
completar les dels Patriarques del Gé- 
nesi. D'altres, menys probablement, 
creuen que volien ésser genealogies 
dels angels. 

Baralles sobre la llei, Literal, per bé 

que menys inteligible: «baralles le- 
gals». 

10. — Els cástigs imposats per Sant 
Pau seguien aquesta gradació: admoni- 
ció paterna o fraterna, que podia ésser 
privada; admonició oficial, pública, 
més severa que l'anterior (cf. 1 Tim. 
V, 19-20) i excomunió o anatema. L*a- 
natema tenia dos graus: la separació 
del culpable de tota relació amb els fi- 
dels fins aque estigués esmenat (11 Thes. 
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paraula digna de fe, i sobre aquestes coses vull que afirmis amb assegu- 

ranca, per tal que els qui han cregut en Déu ansiegin de sobressortir en 

bones obres. Aixó són coses bones i útils als homes. 

MIT... CAL. EVITAR EL TRACTE AMB ELS HERETGES 

(IL, 9-11) 

Pero les discussions insensates i les genealogies i dissensions i baralles 

sobre la llei, evita-les, perqué són inútils i vanes. 19. Phome heretge, 

després d'una i dues amonestacions, dejecta”l, 1 sabent que aquest tal está 

totalment pervertit, i peca, essent condemnable pel seu propi judici. 

EPÍLEG 
(UI, 12-15) 

12 Quan tenvii Artemas o Tiquic, afanya't a venir-me a Nicopolis, 

perqué tinc decidit d'hivernar-hi. *A Zenas, el legista, i a Apolló, pro- 

veeix-los diligentment, que no els manqui res en el viatge. 16 Aprenguin, 

pero, els nostres i tot de distingir-se en bones obres per a les necessitats 

urgents, perque no siguin infructuosos. 

15 Et saluden tots els qui són amb mi. 

en la fe. 

La grácia amb tots vosaltres. 

Τα 1, 45 1%, 75-11 Tim: τα, 23. 

III, 1411 Cor. V, 2-7), i el lliurament 
del delinqúent a Satanás, quan era in- 
corregible, cástig infligit a Himeneu i 
Alexandre (1 Tim. 1, 20). 

12. — Quan t'envii Artemas o Tíquic. 
Aquest enviat havia d'ésser segurament 
el representant de Pau a VPesglésia de 
Creta. Sota ell, hi havia el colegi 
dels preveres, d'atribucions encara poc 
definides, i al darrer esglaó de la clere- 
cia, els diaques. L'organització jerár- 
quica camina gradualment a la seva 
constitució definitiva. — No sabem res 
referent a Artemas, que només és ano- 

12, Π Tim: 1v, 9: 

Saluda tots els qui ens amen 

13, Act. xvi, 24. 15, II Thea. rrr, 18: 

menat en aquest passatge. Alguns el 
fan bisbe de Listres. Quant a Tíquic, 
vegeu Eph. VI, 21. 

Nicopolis. Hi havia tres ciutats d'a- 
quest nom: una a Macedónia, una altra 
a la Trácia i una altra a Cilicia. Sem- 
bla que es tracta de la primera. 

13. — Á Zenas, el legista, i a Apollo. 
Manquem de dades referents a Zenas. 
El legísta és interpretat per alguns com 
equivalent a «doctor de la Llei» (Veg. 
Mt. XXII, 35) 1 per altres com sinónim 
de jurisconsult. Respecte a Apoló, ve- 
seri Cor. L. 12 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

EL DESTINATARI 

Filemon era un ciutada noble de Colossos convertit per St. Pau a la fe 

de Cristi propagador, junt amb Epafras, de la nova fe en la seva patria. 
Un esclau seu, Onésim, paga, li havia fugit després de cometre un greu 

delicte, probablement un furt. Onésim aná a refugiar-se a Roma, lloc de 
cita de tots els vicis i de tots els delinqúents fugitius, i la Providencia el 
mená, no se sap com, envers Pau que hi era presoner per la causa del 
Crist. Pau el converteix i el bateja, i descobrint-li condicions per a aju- 

dar-lo en les seves tasques apostóliques, 561 vol adjuntar, peró nu sense 
demanar-ne autorització a l'amo legitim. Per aixó aprofita Pocasió d'anar 
a Colossos el seu deixeble Tiquic* per a escriure a Onésim intercedint pel 
culpable. Aixi resten determinats el temps i el lloc de la composició. 

CONTINGUT 

És important, tot i la seva brevetat. Demana perdó per Pesclau per 
raons sobrenaturals i surt fiador, no sense una bella ironia caritativa, dels 

seus deutes, indicant, peró, que posats a aclarir comptes, Pau restaria 

creditor. Onésim ha d'ésser d'ara més considerat com un germá en Crist. 

No en demana Pemancipació, peró la insinua delicadament. 

La importáncia d'aquesta lletra no ha de mesurar-se per la seva llargá- 

ria. Aborda per primera vegada el problema de Pesclavitud, i en la im- 

possibilitat de provocar la catastrofe que hauria produit la seva supressió 
sobtosa, li infiltra aquell esperit de caritat i germanor en Crist que, temps 
a venir, determinará fatalment l”abolició definitiva d'aquella vergonya del 

1 Col. IV, 7-9. 
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món antic. De la reivindicació de la dignitat humana ἱ religiosa de lP'es- 
clau a la seva alliberació, hi havia un pas que no podia mancar de donar- 

se, peró que necessitava segles d'assaonament cristia. Amb raó s'ha qua- 
lificat aquest document de primera declaració cristiana dels drets de home. 

La bellesa literária d'aquesta obreta, la seva delicadesa, la seva genti- 
lesa i la seva grácia, unides a la més caritativa habilitat, en fan un model 
insuperat d'estil epistolar i donen un tast del gran literat que hauria pogut 
ésser l' Apóstol si no hagués estat assumit a unes finalitats molt més altes. 





ΠΡῸΣ PIAHMONA 

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ ᾿[ησοῦ καὶ Τιμόθεως ὃ ἀδελφὸς Φιλήμονι 

τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν ?kal ᾿Απφία τῇ ἀδελφῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ 

τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησία: ὃ χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰρήνη arto θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿ησοῦ Χριστοῦ. 

*EbxapiotTá τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν 

προσευχῶν μου, ὅ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς 

τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, ὅπως ἣ κοινωνία τῆς 

πίστεως σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἣμῖν 

εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν: ἴ χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ¿ml τῇ 

ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 

8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, 9 διὰ 

τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ 

δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 19 παρακαλῷ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὅν 

1 δεσμ.] ἀποστολος D*E”, δουλος 33 αἱ. || ) τησ. χρ. D*E"L αἱ. Ambr sy || ayar.] + αδελφω D*E 
Ambrosiast || 2 ἀδελφ.] ἀγαπητὴ ΚΙ, al. sy? |] 3 om. μῶν N* |] 5 ) πιστ. χαι τὴν ayar. DE αἱ. Am- 
brosiast sy? || τη σ.} + χριστον DE al. [[6 παντος] + epyov FeG al. fuld || om. no. N*AC al, Ambro- 
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1. — Á Filemon. Només és anome- 
nat en aquesta epistola. Hom dedueix 
del seu contingut que Filemon era un 
home ric 1 molt influent de la ciutat de 
Colossos. 

Collaborador nostre. Aquests mots 
feren sospitar a alguns comentadors 
que Filemon era el bisbe de Colossos. 
La majoria dels intérprets creu que 
St. Pau dóna el títol de coHaborador a 
Filemon, per tal com exercia algun 
cárrec en aquella comunitat de fidels, 
o simplement perqué treballava molt 
en la difusió de l'Evangeli. Altrament, 
cal recordar que el bisbe de Colossos era 

llavors, segons opinió corrent, Epafras. 
2.—I a Apia. Probablement la 

muller de Filemon. Els menologis grecs 
1 el martirologi romá suposen que amb- 
dós sofriren el martiri el dia 22 de no- 
vembre. 

La germana. La majoria dels ma- 
nuscrits grecs insereix germana. Al- 
guns insereixen carissima. Vg. reuneix 
ambdues llicons, dient: «la germana 
carissima». 

I a Arquip. Vegeu Col. IV, 17. Sant 
Jeroni suposa que Arquip era el bisbe 
de Colossos. D'altres creuen que era 
fill de Filemon i Apia. 

Wi κ᾿ !.., 



LLETRA A FILEMON 

l Pau, pres de Jesucrist, i el germá Timoteu, a Filemon, el benamat i 

coHaborador nostre, *ia Apia, la germana, i a Arquip, el nostre company 

d'armes, ¡a l'església que és a casa teva, *grácia a vosaltres i pau de part 

de Déu Pare nostre i del Senyor Jesucrist. 

tDono grácies al meu Déu, fent sempre memoria de tu en les meves 

oracions, *en oir la teva caritat i la teva fe, la que tens envers el Senyor 

Jesús i envers tots els sants, $per tal que la generositat de la teva fe 

esdevingui eficac per mitjá del coneixement de tot bé que hi hagi en 

nosaltres en relació a Crist Jesús; *perqué gran goig vaig tenir i consol 

en la teva caritat, puix les entranyes dels sants tingueren solac per tu, 

germá. SPer aixó, tot i tenint en Crist plena llibertat per a ordenar-te el 

que convé, ?%et prego més tost per amor, essent com sóc jo, Pau, ancia, 

| ara, encara, pres per Jesucrist, *%et prego pel meu fill Onésim, que 

II Tim: 1, 8. ὅν Eph: 11, 1; 1V, 1; 
(ATIGOL AY 4. y, Col. 1, 4, 9. 

Company armes. Vegeu enla nota 
a II Tim. II, 3 la ταῦ de Pafecció que 
tenia St. Pau ales comparances militars. 

3. — Gracia a vosaltres. Vegeu Rom. 
Li 

4. — Dono grácies. Vegeu Rom. 
ESPE E saGol E: 

5. — En oir la teva caritat... Hi ha 
en aquest verset una inversió o encreua- 
ment de paraules. Cal, en efecte, re- 
ferir el mot fe a Senyor Jesús, i el mot 
caritat a tots els sants. El sentit és: en 
oir la teva caritat envers tots els sants, 
i la teva fe envers el Senyor Jesús. 

6. — Esdevingui eficas. Vg. tradueix 
evident, enlloc d'eficas, probablement per 

3. Gol τὺς 17. 
10, I Cor. 1v, 15; Col. 1v, 9. 

3, Rom. 1,7. 4, Rom. 1, 85.5 Epbh. 1,15 5. 

haver llegit ἐναργής en lloc d'¿vepyns. 
De tot bé. De tota obra bona, segons 

Vg. 
En nosaltres.  Alguns manuscrits 

grecs insereixen: «En vosaltres ». 
7.—Puix les entranyes dels sants. Tres 

vegades és emprat el mot entranyes en 
aquesta epistola. Recordem que els 
antics consideraven les entranyes com 
la seu de lP'emoció i de l'amor. 

9.—Essent com soc jo. Vg. tradueix: 
«Essent com ets tu». 

Pau, ancia. "Tenia llavors uns sei- 
xanta anys. Els viatges, els treballs i 
els sofriments l'havien, a més, envellit 
molt, com es pot suposar. 
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ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, ᾿᾽Ονήσιμον, 1: τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ 

καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, 120v ἀνέπεμψά σοι, σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ’ 

ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα προσλαβοῦ: 185ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν 

κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ 

ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου A ἀλλὰ κατὰ ἐκούσιον. 1ὅ τάχα γὰρ διὰ τοῦτο 

ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης, 1 οὐκέτι ὡς δοῦλον 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ 

καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. Mel οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ 

αὐτὸν ὡς ἐμέ. δεῖ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα:" 

19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω' ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι 

καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. val, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν 

κυρίῳ: ἄνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 

Ἵ Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω 

ποιήσεις. 33 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν: ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν 

προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὕμῖν. 

25" Ασπάζεταί σε ᾽᾿Επαφρᾶς ὃ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

"4 Μάρκος, ᾿Αρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἵ συνεργοί μου. 

6 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος 

ἀμήν. ς ru 

ὑμῶν. 

10 δεσμ. + μου EKLP αἱ. sy || 12 om. οὐ de N*AC* 17 || om. προσλαβου δ ΑΕΕτσεν 17 || 16 om. 
αλλ urep δουλ ΕΟ || 19 arodwow D* lat || fin.] + ev xupiw D*E* || 20 χριστ.] χυριω ΕΚ al. || 
23 αἀσπαζονται ΚΙ, al. || 25 om. ἡμῶν NP 17 al. syh || om. ἀμὴν ND* 17 Ambrosiast 

11. — Εἰ fou inútil. L'Apóstol em- 12. — 1 tu acull-lo, a ell. Molts ma- 
pra un eufemisme. Onésim, en efecte, 
més que no pas inútil, havia estat infi- 
del al seu amo. Molts autors són de 
parer que St. Pau aHudeix la significa- 
ció del nom Onésim, que vol dir útil. 

nuscrits grecs, alguns de ben impor- 
tants, manquen d'aquests mots. Lla- 
vors caldria juntar go és, les meves 
entranyes amb el verb remeto. 

17. — Per company. El mot κοινω- 
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he engendrat a la presó, que un temps et fou inútil, peró ara útil a 

tu ia mi, el qual et remeto, i tu acull-lo a ell, go és, les meves 

própies entranyes, 156] qual jo volia retenir amb mi, per tal que en lloc 

de tu em servis en les presons per Pevangeli; *%peró res no he volgut fer 

sense el teu consentiment, per tal que la teva obra bona no sigui com 

feta per forca, ans per plana voluntat. 1% Car tal vegada s'apartá de tu 

per poc temps, per tal que el recobressis per sempre, l'éno ja com a 

esclau, sinó més que esclau, germá carissim, a mi en alt grau, peró 

quant més a tu, tant segons la carn com segons el Senyor. "Si, doncs, 

em tens per company, rep-lo com a mi. 151 si cap tort et féu, o et deu 

res, posa-ho al meu compte. 137ο, Pau, ho he escrit de ma própia ma, 

jo pagaré, per no dir-te que fins tu mateix et deus a mi. Si, germa, 

hegui jo goig de tu en el Senyor: dóna solac a les meves entranyes 

en Crist. 

el Refiat de la teva obediencia, he escrit, sabent que farás encara més 

del que et dic. 2521 ensems també prepara'm estatge, perqué espero que 

per les vostres oracions us seré donat per grácia. 

23 Et saluda Epafras, company de captiveri per Crist Jesús, * Marc, 

Aristarc, Demas, Lluc, els meus coHaboradors. 

25 La gracia del Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. Amén. 

16, Tim. vi, 2. 
IV, 10 8. 

19, Il Thes. 111, 17. 23, Col. 1, 7- 
25, Phil. 1v, 23. 

24, Act. x11, 12; xxvm, 2; Col. 1v, 14; 1H Tim. 

vós designa la unió que recolza, més 
que en els lligams de l'amistat, en la 
comunió de fe i religió. 

19. — De ma propia ma. Sant Jero- 
nii St. Crisóstom dedueixen d'aquests 
mots que St. Pau escriví tota aquesta 
lletra. Comunament, hom creu que la 
dictá, bo 1 escrivint de la própia má els 
versets 19 1 20. 

20. — Hegui jo goig de tu. Αἰχὸ és, 

tregui profit de tu. Probable alusió al 
significat del nom Onésim. 

23-24.—Vegeu Col. IV, 10-14. Hom 
hi cita els mateixos personatges, i, a 
més, Jesús, l'anomenat Just. 

25. — Compareu Gal. VI, 18. 
Amb el vostre esperit. L”Apóstol em- 

pra el plural, per tal com s'adrega a 
Filemon juntament amb les persones 
esmentades en el verset 2. 



* 

Ñ 
Ὶ 

Γ 

ww 

q 

-- Pe 

.. . Υγ-- 
3 -»» 

o 4 

“y $ 

» > 

- H 
ra "A .” 



MEETRA ALS HEBREUS 





NOTÍCIA PRELIMINAR 

L”AuTOR 

Entre els critics racionalistes duren encara els dubtes que hi hagué en 
els primers segles del Cristianisme sobre el veritable autor d'aquesta Lle- 
tra. Els motius no són lleugers. La Lletra, al revés de totes les altres, 

és anónima, puix que manca d'inscripció i de l'acostumada frase autógrafa 

final. L'autor sembla donar-se ell mateix per posterior a época apostó- 

lica* i excloure?s del nombre dels Apostols.? L”estil evidentment no és 

el de Sant Pau. Prescindint de la riquesa, la novetat i la puresa del léxic, 

ens trobem amb uns periodes perfectament arrodonits, sense aquelles su- 
blims embranzides verbals de 1'Apóstol, peró també sense anacoluts, ni 

incisos, ni concordances ad sensum, llenguatge planer i majestuós, tallat 
a la mida dels escriptors classics. Dintre el dialecte literari judeo-heHénic 
del Nou Testament, creat per la versió dels Setanta, tenim un grec d'una 
puresa i una elegáncia no assolides per cap altre hagiógraf del Nou Tes- 
tament. El discurs és seguit amb perfecta coheréncia; les transicions, 

resoltes amb tota naturalitat; el to oratori, sostingut com un corrent cal- 

mós, sense sotracs ni trencaments del ritme. A més d'aixó, les cites de 

Antic Testament, molt nombroses, no són fetes a l'estil de Pau, o sigui 

de memoria, superposant textos distints en una mateixa cita i esmenant o 

deixant la versió dels Setanta, quan és massa diferent de original hebreu; 
Pautor de la Lletra, al contrari, copia mot per mot el seu manuscrit grec 

i no fa mai cites combinades: tot fa creure que desconeix la llengua he- 
braica. Sant Pau cita la Sagrada Escriptura amb la fórmula habitual com 
és escrit: ὧς γέγραπται i no anomena paraules de Déu sinó aquelles que en 

la Biblia consten com a dites per Déu: Pautor no usa mai aquella fór- 

2 XII 7. 213. 
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mula i qualifica de paraules de Déu totes les frases de la Sagrada Escriptura 
dites en llenguatge directe. 

A desgrat de tants indicis, els Pares de lP'església grega d'Alexandria, 

tanmateix ben competents en afer de puresa de llengua, són unánimes a 
atribuir la nostra Lletra a Sant Pau. Des de mitjan segle 11, Pantenus i el 
seu deixeble Clement d”Alexandria, i en seguici d'ells Origenes,! Sant 
Dionis, Sant Pere, Sant Alexandre, Sant Atanasi, Didim, Sant Ciril, Eu- 

tali, etc., convenen en aquesta atribució. Igual unanimitat en lPesglésia 

palestinenca, com testifiquen Eusebi de Cesarea que compta entre els 
δμολογούμενα catorze lletres de Sant Pau en la seva Historia “Eclesiastica,? 

per la qual ens han estat tramesos molts dels testimonis alexandrins abans 

esmentats, Sant Ciril de Jerusalem i Sant Epifani. Del mateix parer es 

mostren, sense cap vacillació, Sant Gregori Naziancé, Sant Amfiloqui, 

Sant Basili el Gran i Sant Gregori de Nissa per l'església de Capadocia; 
els Pares del Concili d'Antioquia, Sant Joan Crisóstom, Teodor de Mop- 
suesta ¡ Teodoret per l'antioquena ; la versió siria Peschito, Sant Jaume de 

Nisibe i Sant Efrem per la siríaca oriental. No és pas que les diferéncies 

d'estil no fessin impressió. Clement Alexandrí suposava que Sant Pau 
havia escrit la Lletra en hebreu i Sant Lluc l'havia traduida al grec, hipo- 

tesi inadmissible, com veurem després. 
A Tesglésia occidental, aquesta unanimitat no es produi fins a primeries 

del segle cinqué, per obra del Concili d'Hipona (393), el de Cartago 

(397), la lletra d'Innocenci 1 a Exuperi de Tolosa (405) i Paltre Concili 
de Cartago, de 419. HAbans d'aquesta data, els parers estaven dividits. 
Testimonis favorables, almenys de la canonicitat, són Sant Clement Roma, 

Victori, Sant Hilari de Poitiers, Sant Ambrosi, Lucifer de Caller, Paciá 

de Barcelona, Fausti, Rufi, el catáleg de Sant Damas i, encara que con- 

tradient-se en alguns llocs, Sant Filastri. Contra aquests testimonis, te- 
nim els segúents, no menys valuosos: el canon Muratoriá 1 Caius, pre- 

vere, no esmenten més que tretze epistoles paulines; Sant Ireneu en nega 

l'autenticitat; és dubtós el parer de Sant Ireneu; Sant Cipriá no la cita 

mai i, afirmant que Sant Pau escrivi a set esglésies, sembla excloure del 
nombre de les seves la nostra Lletra; TertuHia Patribueix a Bernabeu i no 

sembla tenir-la per canónica; Pheretge Marció la rebutja; 1Ambrosiáster 
ἱ Pelagi no la comenten; Febas, Optat Milevitá, Zenó, Vicenc de Lerins 

ἱ Pau Orosi no Pusen; el códex Claromontá i el Mommseiá P'exclouen de 

llur cánon. 

lA remarcar que Orígenes afirma  tianes— la transmeteren com a obra de 
que els antics (oí ἀρχαῖοι ἄνδρες), — St. Pau (EusEbr, Hist. Eccl. VI, 25). 
per a ell, les primeres generacions cris- ML ς; 
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Després dels Concilis mencionats d'Hipona i de Cartago, als quals es 

pot afegir el de Roma de 494, la qúestió de la canonicitat fou definitiva- 
ment resolta en sentit afirmatiu, i si en la de Pautenticitat paulina restá el 
record dels dubtes, fou només entre els erudits, com Sant Isidor de Sevi- 

lla i Sant Agusti que, després d'haver estat l'anima de tres Concilis en qué 
es decidi la qúestió a favor de Pau, torná talment a dubtar, que en els seus 

darrers anys s'abstingué d'atribuir la Lletra a Apóstol. Igual distinció 
que ell entre canonicitat i autenticitat feia Sant Jeroni. Pero la tesi pau- 
linista aná guanyant terreny fins a obtenir una possessió universal i pa- 
cifica, que no es trencá fins al segle xvr, amb motiu de les controvérsies 

protestants. 
Si examinem ara la mateixa Lletra per trobar-hi indicis interns del seu 

autor, tampoc no avancarem gran cosa. El comencament: Déu que va 

parlar als pares per mitja dels profetes, ara ens ha parlat per mitjá del Fill, 

sembla suposar un autor hebreu, suposició plenament confirmada pel co- 

neixement perfecte que té dels llibres de Antic Testament, de la história 
d'Israel i sobretot del ritual mosaic. Elsindicis propiament personals són 
més febles. Si fos genuina la lligó τοῖς δέσμοις μου (les meves cadenes) 

de X, 34, s'hi podria veure una allusió als captiveris de Pau, peró certa- 

ment la llicó auténtica és τοῖς δεσμίοις (als encadenats) adoptada per la 

Vulgata. Quan a XIII, 19 demana oracions per a ésser restituit als desti- 

nataris de la Lletra, fa pensar en un personatge conegut dels hebreus i re- 
tingut de tornar-los a visitar, coses totes que convenen plenament a PA- 

póstol, encara que no lP'imposen. LI”amable esment de Timoteu com a 
company de viatge és un altre indici del mateix valor. 

Pero Pargument intern més fort a favor de Pau és la doctrina. Per de 
prompte, el tema general de la Lletra és sensiblement el mateix de les 

Lletres als Romans i als Galates: la gran sobreeminéncia de la Nova 
- Alianga respecte a 'Antiga i la justificació per la fe en Cristi no per les 

obres de la Llei mosaica. Pero hi ha encara coincidéncies molt més sig- 
nificants: la interpretació de Antic Testament considerant-lo constant- 
ment com a tipus del Nou, la posició central de Jesucrist, en el qual 

convergeix tota cosa, la humiliació voluntaria del Fill de Déu en fer-se 
home (Abr. 11, 9 — Phil. 11, 7-8), la seva elevació com a home per da- 

munt dels angels (Hbr. 11, 75 — Epb. 1, 20-21), el seu triomf sobre la 

mort i sobre el dimoni (Hbr. 11, 14— Col. 11, 15; 1 Cor. XV, 54 s.), la 

identitat de l'ensenyanca de l'autor amb la dels Apostols (Hbr. 11, 3 — 

Eph. IM, 20); i d'altres parallels on trobem fins i tot unes mateixes com- 
parances, com la de la paraula de Déu amb un glavi penetrant (Abr. IV, 

12 — Eph. VI, 17), Palimentació espiritual dels principiants i els profectes 



230 NOTÍCIA PRELIMINAR 

amb la llet i el nodriment sólid (Hbr. V, 13 s. — 1 Cor. MM, 1 s.; XIV, 

20), Poposició entre l'ombra i la realitat (Hbr. VII, 5; X, 1 —1 Cor. 1, 17) 
etc. És, doncs, amb tota raó que Origenes deia que els pensaments de la 
Lletra són de Sant Pau: τὰ μὲν νοήματα τοῦ ἀποστόλου ἐστίν 1 

Aquestes coincidéncies de doctrina i d'imatgeria, ja prou persuasives 
per elles soles, reforcen talment la veu de la tradició, que ens encerteixen 
— parlant exclusivament des del punt de vista de la crítica — que P'autor 
de la Lletra als Hebreus és 1"Apóstol Sant Pau. L'únic problema, doncs, 

consisteix a conciliar aquesta certitud amb la innegable diferéncia d'estil. 
Per tal d'explicar aquesta antinómia, Sant Clement d'Alexandria emeté 

la hipótesi que Sant Pau havia escrit la Lletra en hebreu, o millor dit en 
arameu, i que un traductor, que podria ésser Sant Lluc, l'havia posada 
en grec. Malgrat que aquesta opinió fou acceptada per Eusebi, per Sant 
Jeronii per molts teólegs medievals, és absolutament insostenible. No 

sols l'autor empra exclusivament la versió dels Setanta, adhuc quan s'a- 

parta del text original, de vegades refermant el sentit damunt la paraula 
grega, sinó que l'ús abundant de paronomásies, assonancies i aliteracions 
traeixen evidentment una primera redacció grega. Aixi, juga amb “pa- 
θεν i ἔπαθεν (V, 8), amb ὑποστείληται ¡ ὕποστολῆς (X, 38-39), amb 

μένουσαν i¡ μέλλουσαν (XIII, 14) etc. A més, els hebraismes hi són molt 

menys nombrosos del que hauria estat inevitable en una versió de l'he- 
breu. Al contrari, en hebreu hauria estat impossible Pargument fundat 
en el doble sentit de la paraula grega διαθήκη, que significa ensems 

alianca i testament. Per aixó s'ha imposat l'opinió de Bellarmi i Estius 

que Sant Pau forni Pargument, l'explanació i totes les idees de la Lletra 
i un redactor li dona la forma literária. El problema és, doncs, ara la 
determinació d'aquest redactor. Cal que sigui un bon estilista grec, he- 

breu de naixenca, coneixedor de la cultura alexandrina, la influencia de la 

qual, sense exagerar-la, és visible en la Lletra, i conegut dels judeo-cris- 

tians de Palestina. És clar que la circumstáncia de no ésser Pautor prin- 
cipal de la Lletra el podria dispensar d'alguna d”aquestes condicions, ma- 

jorment de la darrera, peró innegablement la seva preséncia no deixaria 
d'afavorir un candidat. S'ha pensat en Sant Lluc, a causa d'una indub- 
table afinitat d'estil i de léxic entre la Lletra i el llibre dels 4ctes i perqué 

reuneix totes les condicions apuntades, fora la de posseir la cultura ale- 
xandrina ; en Sant Clement Roma, bon coneixedor de la Lletra, peró d”estil 

molt diferent; en ApoHó, proposat per Luter i votat per molts critics mo- 
derns; en Aquila i Priscila, candidats de Harnack; en Sant Bernabeu, 

1 EusEBI, Hist. Ecel. VI, 25, 13. 
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candidat de Tertulliá i que reuneix, o pot reunir fácilment, totes les con- 
dicions exigides; en Silas; en Sant Marc. La mateixa abundancia d'hi- 

potesis demostra l'obscuritat del problema. Els candidats més probables 
són Sant Clement Romá, per qui opinen Cornely i Fillion; Sant Lluc, 

sostingut per Clement d'Alexandria, i Bernabeu, per Tertullia i el P. Prat. 
No és probable que mai es pugui dir certament res més enlla de la frase 
d'Origenes sobre aquest problema: La veritat sobre el qui escrivi la 
Lletra, sols la sap Déu.! 

ELS DESTINATARIS 

No hi ha cap raó per a desmentir el titol de la Lletra que, per bé que no 
formava part del text primitiu, data del segon segle, almenys, puix que 
consta en tots els manuscrits 1 en totes les versions antigues. El mateix 

advera la tradició més constant. 

A aquest argument extern, s'ajunten els interns, de tot en tot decisius. 
La matéria i el ἢ de lEpistola s*adiuen perfectament amb cristians proce- 
dents del judaisme, com veurem més endavant. Tota l'argumentació de 
Pautor es basa en textos biblics, go que suposa en els lectors un coneixe- 

ment pregon dels llibres sants d'Israel i fins i tot una educació religiosa 
fundada en la Biblia, co que no era gens presumible en cristians provi- 

nents de la gentilitat. No sols la Biblia, sinó adhuc la história i els cos- 

tums del poble elegit calia posseir per a llegir amb fruit la nostra Lletra. 
Ι no manca lP'afirmació explicita de l'autor: els antepassats dels destinataris 
foren israelites (1, 1-2); ells mateixos són de la descendencia d'Abraam 

(II, 16); els herois de la fe de Antic Testament són per a ells «un núvo) 

de testimonis» (XIII, 1). 
Aquests hebreus no poden ésser altres que els que la mateixa tradició 

assenyala : els de Palestina, sobretot els que residien a Jerusalem ¡ als seus 
encontorns. És evident que en la Lletra no hi ha cap expressió própia 
per a adregar a gentils convertits: va tota ella a judeo-cristians. Peró la 
de Jerusalem era Púnica església composta exclusivament de fidels d'a- 

questa procedéncia.? La teocrácia jueva i el sumptuós culte mosaic esta- 
ven en plena vigor a Jerusalem, abans de la seva destrucció, i la Lletra 

suposa evidentment els seus lectors en contacte intim i continu amb aque- 

lles institucions civils i religioses. 1 consta, efectivament, que els judeo- 

cristians de Jerusalem assistien a les cerimónies del Temple. La Lletra 

fa referéncia a unes persecucions? que, ultra no tenir res a veure amb les 

1. EuseEBir, Hist. Eccl., 1. c. δε! Χ Ὁ 32342 ER 458.30 XLS: 
2 EuseBr, Hist. Eccl., 1V, s. 
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que, altrament cruels, esclataren després a Roma i pertot, convenen per- 

fectament amb les que en aquell temps sofrien els fidels jerosolimitans de 

part de llurs compatriotes romasos en la incredulitat. Parla, a més, d'uns 

capdavanters llurs morts temps ha per la fe,* co que només s'esdevenia a 

Jerusalem, decorada amb la sang dels protomartirs del Cristianisme, Es- 

teve i els dos Jaumes, i d'una história brillant i ja relativament llarga de 
llur església,? que per via d'exclusió ens duen al mateix resultat. 

Si calia cap altre argument, ens el forneix la mateixa inconsisténcia i 

incoheréncia mútua de les altres opinions, que han volgut assenyalar com 
a destinataris de la Lletra els cristians alexandrins, corintis, efesins, gála- 

tes i fins hispánics, o les comunitats judeo-cristianes dispersades fora de 
la Judea, oblidant que la Lletra suposa ben clarament una església distinta 
que té els seus caps jerárquics i els seus llocs de reunió.? Com a mostra 

de la feblesa dels arguments d'aquestes opinions antitradicionals, basta 
recordar el d'aquells qui creuen que la Lletra anava dirigida als cristians 

de Roma, fundats només en la frase del final (XIII, 24): «Us saluden els 

d'Italia» (oí ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας), suposant que l'autor, escrivint des de fora 

d'Italia, tramet salutacions dels conterranis dels lectors. La frase pot sig- 

nificar «els qui són a Itália» o «els originaris d'Italia». Avui, peró, és 

cosa demostrada que en aquell temps aquesta expressió tenia el primer 
sentit. No tenen més consisténcia que aquest els altres arguments. 

CIRCUMSTÁNCIES DE TEMPS 1 DE LLOC 

Sense cap dubte, la Lletra fou escrita abans de Pany 70, data de la des- 

trucció de Jerusalem. Lestat d'esperit en qué suposa els seus lectors ho 
exigeix. Abominats i perseguits com a tránsfugues pels seus compatrio- 

tes,£i dessaborits de la simplicitat rudimentaria del culte cristia, en es- 

guard de la magnificencia esclatant de les solemnitats jueves, a les quals 

assistien, els cristians palestinencs eren fortament temptats de recaiguda 

en llur antiga religió. És contra aquesta temptació que la Lletra vol ar- 
mar-los. Després de la catástrofe de P'any 70, en qué fou assolat el Temple 

i extingit el culte, aquesta exhortació (com la Lletra mateixa es qualifica : 
λόγος τῆς παρακλήσεως : XIII, 22) hauria mancat d'objecte. En compte 

d'ésser una crida a la constáncia davant la persecució, hauria hagut d'ésser 

una proclamació triomfal del compliment de la profecia de Jesús? i de la 

AH πὸ $ DL. 
Y” XUL A Vi TEO AE: 5 MI. XXIV, 1 ss. 
"¿ZAS MM A 
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demostració histórica del gran principi assentat per Pautor, que Pabrogació, 

co és, del sacerdoci, acomplida pel sacrifici de Crist, comportava la de 

tota la Llei mosaica.! Quan a VIII, 13 ia X, 25 anuncia la próxima ἢ 

de Pantiga alianca, aquell gran fet no hauria pogut ésser omés, tan gran 

era la confirmació que portava a la seva doctrina. 
Quan fou escrita la Lletra, doncs, el temple estava en peu i el culte en 

tota la seva esplendor? temptadora, co que durá fins al setge que acaba 
amb la destrucció de la llar nacional jueva. En voler determinar més la 
data, els critics ja no van tan segurs. ΕἸ més probable és que fou escrita 
entre el 63 ¡el 67, any en qué comencá el setge de Jerusalem per Titus, 

i més concretament, a les darreries del primer captiveri de Pau, entre Paca- 
bament del 63 i el comencament del 64, car en aquell temps, Timoteu 

era en companyia de l' Apóstol, com quan la Lletra fou escrita, segons es 

desprén del seu acabament.? 
El lloc de la seva composició resta aclarit pel que hem assentat respecte 

al temps. El sentit veritable de les paraules retretes de XIII, 24 demos- 

tra que fou escrita a Itália. Dintre d'Itália, denominació de molt menor 

abast territorial aleshores que ara, Roma s'imposa naturalment. Sabem 
que l'Apostol hi fou captiu. dues vegades, i que, adhuc abans d'anar-hi, 

escrivi una lletra als fidels d'aquella església predestinada a la capitalitat. 

El desig ferventment expressat per 1'Apóstol d'ésser restiluit al més promp- 

te possible* als hebreus fidels no té explicació plena si no suposem que 
estava retingut per la forga, és a dir empresonat. I descartat per raons 
ben Obvies el captiveri de Cesarea, no resta altra ciutat que Roma. A 
confirmar aquests indicis, ve la indicació escrita a Roma que porten l'im- 
portant manuscrit d' Alexandria, la versió siriaca Peschito i nombrosos 

Pares grecs. L”antiga tradició que té la Lletra per escrita a Roma esta, 

doncs, ben estintolada documentalment., 

Sobre la canonicitat de la Lletra, qúestió diferent de totes les anteriors, 

hi ha perfecta unanimitat en totes les esglésies orientals des del segle se- 

gon i en les occidentals des del quart, essent molt notador que a Roma 

fou tractada com a canónica des de bell principi, com ho mostren les cites 
que en fa el papa Sant Clement en la seva Epistola als Corintis. El Con- 
cili Tridentí i després el Vatica no feren més que declarar oficialment 

una veritat que Placceptació perpétua de l'Església havia ja tingut prácti- 

cament per inclosa en el dipósit de la revelació. 

E NA, AUR: 
2 Vegeu VI, 5; VII, 3-4; 1X, 6-9, UE TOS 

253 51-23 XML, To. 
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CONTINGUT 1 DIVISIÓ 

L'objecte de la Lletra és, com s'ha dit, demostrar la gran superioritat de 
la religió de Jesucrist sobre lP'antiga religió d'Israel i, per aquesta via, re- 

fermar en la fe i deturar de sucumbir els fidels palestinencs, fortament 
temptats de tornar a la Sinagoga. Α aquest fi, compara els diferents 
elements de les dues religions: el mitjancer entre Déu i els homes (els 
angels i Moisés — Jesucrist); els dos sacerdocis, considerats en llurs per- 
sones (sacerdots segons Aaró — sacerdots, comengant pel cap, Jesucrist, 

segons Pordre de Melquisedec); el lloc del sacrifici (tabernacle fet de má 

d'home —el cel, on ofereix el seu Jesucrist) i els mateixos sacrificis (vic- 

times multiplicades per insuficients — Púnica victima, Jesucrist, suficient 

d'una sola vegada). 
Les exhortacions morals, que clapegen l'obra pertot, són predominants 

en els quatre capitols darrers. 

La divisió adoptada és la segúent : 

La PRIMERA PART (1, 1-X, 18) tracta de l'excellencia del Nou Testament 

i conté, a més d'una breu Proposició, els segúents capitols i apartats: 

Capitol I. Crist, mitjancer preexcellent (1, 5-IV, 13). 
1. Excelleix damunt els ángels. 
2. Excelleix damunt Moisés. 

Capitol II. Crist, sacerdot preexcellent (IV, 14-X, 18). 
1. Crist €s el veritable-Pontifex. 
2. Digressió sobre la vravetat i el cástig de Papostasia. 
3. Crist és sacerdot segons l'ordre de Melquisedec. 
4. Crist és la victima perfecta. 

La SEGONA PART (X, 19-XIII, 17) és predominantment moral ἱ tracta 

en general dels costums dels fidels. Té dos capitols. El primer (X, 19- 
XII, 13) conté advertiments pertocants a la fe, i es divideix en els segúents 
apartats : 

1. De la perseveranca dels fidels. 
2. De la natura dels fidels. 
3. De la paciéncia dels fidels. 
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El segon capitol conté advertiments pertocants a altres virtuts (XIL, 14- 
XIII, 17) i es departeix aixi: 

De la pau i santedat. 
De la caritat i castedat i contra l'avaricia. 

E; 
Ζ. 
3. De la separació del judaisme. 

4. Dels sacrificis espirituals. 

La Lletra acaba amb un breu EriLeG (XIII, 18-25) que conté demandes 

d'oracions, desigs de prosperitat espiritual i salutacions. 

27 - NOU TESTAMENT. XIV 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΆΙΟΥΣ 

PARS PRIOR 

DE EXCELLENTIA NOVI TESTAMENTI 

(1, 1-X, 18) 

PROPOSITIO 

(C. 1.) *Molvpepós καὶ πολυτρόπως πάλαι ὃ θεὸς λαλήσας τοῖς 

πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις Ζἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλη- 

σεν ἣμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν 

τοὺς αἰῶνας" ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὕποστά- 

σεὼς αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθα- 

Ι. 2 ἐεσχατων 47 αἱ. desy || ) τ. αι. ἐποιῆσεν KLP αἱ. ||3 αὐτου 29] + δι εαυτου (D*)EKLM al. sy 

1-2. — En moltes tongades. El sentit 
propi del grec πολυμερῶς és per frag- 
ments, de mica en mica. Noteu els con- 
trastos entre els dos “Testaments: anti- 
gament—darrerament, en aquests dies; als 
pares—a nosaltres; per mitja dels Profe- 
tes—per milja del Fill. 

1. — Havent Déu... parlat. Vg. tra- 
dueix per present: parlant. 

Per mitja dels profetes. Aquest subs- 
tantiu té aqui un sentit general; com- 
prén, no solament els profetes i els 
autors inspirats, ans encara els patriar- 
ques de l'Antiga Llei. 

2. — Darrerament. Les edicions el- 

zevirianes porten: «En els darrers», 
qualificant dies. Pero els critics mo- 
derns estan tots d'acord a acceptar com 
a bona la llicó que Vg. tradueix. 

Per mitja també del qual féu els segles. 
Vg. omet el mot també. — Expressió 
clara de la divinitat de Jesucrist, puix 
que no es tracta de causa instrumental, 
sinó principal. Que el grec δι᾽ οὗ té 
aquest sentit, en tractar-se de la crea- 
ció, apareix més avall, II, 10, on és dit 
del Pare: δι᾽ οὗ tá πάντα: per causa del 
qual són totes les coses. 

Iexpressió els segles significa totes les 
edats humanes amb totes les coses que 



LLETRA ALS HEBREUS 

PRIMERA PART 

DE L'EXCELLENCIA DEL NOU TESTAMENT 

(L, 1-X, 18) 

fent) 

PROPOSICIÓ 

1 En moltes tongades i de moltes maneres havent Déu antiga- 

ment parlat als pares per mitjá dels profetes, ?darrerament, en aquests 

dies, ha parlat a nosaltres per mitjá del Fill, el qual ha constituit hereu de 

totes les coses, per mitja també del qual féu els segles. 3 Qui, essent 

esclat de la gloria i imatge de la substáncia dell, i que duu totes les coses 

1, Nm. x11, 6 5. 2, Rom. VIH, 17. 

contenen i tots els desplegaments histó- 
rics, és a dir la creació material i la hu- 
mana. 

3. — Qui, essent... Remarquem l'ús 
del participi ὥν que expressa aci una 
existencia absoluta, eterna. 

Esclat de la gloria i imatge de la subs- 
tancia d'ell. Figures molt adients per a 
expressar la generació eterna del Fill. 
La primera, segons el grec, seria lite- 
ralment raig de la gloria. El raig pro- 
cedeix del cos lluminós sense cap min- 
va d'ell i n'expressa exactament la 
semblanca. La segona és literal del 
grec. Essent una imatge perfectissima 
del Pare, el Fill iguala en totes les 
perfeccions : és, doncs, consubstan- 

3, Ps. crx, 15 Sap. vir, 26; Inf. vir, 1. 

cial a Ell, Déu procedent de Déu. 
I imatge. L'antiga versió llatina i la 

siríiaca tradueixen imatge, en lloc de 
figura, com fa Vg. Literalment, pero 
amb menys de fidelitat al concepte, 
hauriem de traduir caracter. 

De la substancia. Literalment, hipos- 
tasí. Aquest mot, peró, és reservat per 
a designar les adorables persones de la 
Santissima Trinitat. 

1 que duu totes les coses. Imatge molt 
apropiada per a expressar la conser- 
vació de les coses creades, afirmada 
aci com a obra del Fill després de la 
creació. La paraula del seu poder ἐξ la 
paraula continuament creadora que ma- 
nifesta el poder divi del Fill. 



237 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣΙ, 4-8 

ρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης 

ἐν ὑψηλοῖς, ὁ τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτε- 

ρον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 

I. CHRISTVS EST MEDIATOR EXCELLENS 

(L, 5-IV, 13) 

I. ÁNGELOS PRAECELLIT 

ὅ Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων' 

εε - 1 2 A ΄ ἰ ΄ = 
«ULOG LOU EL JU, EYO σήμερον γεγεννηκα σε,» 

καὶ πάλιν" 

ru > . y» 3 > A > A Y 3 52 . 
« εγῶ εσομαι αὐτῶ ELG TATEPA, καὶ αὐτος εσται pot εἰς ULOV , » 

ὅταν de πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει: 

« καὶ προσκυνησάτωσαν αὖτ 

ἴ καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει: 

y 

ᾧ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.» 

c rx A > ΄ > r 

«ὃ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, 

καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα"» 

ὃ πρὸς δὲ τὸν vióv: 

«ὃ θρόνος σου ὃ θεὸς εἷς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.» 

3 αἀμαρτ.] + ἡμῶν KL al. sy || 7 ayy. 19] + αὐτου D*E* 71 || πνευμα DE αἱ. [8 om. του αιω-- 
νος B 17 

Feta la purificació dels pecats. Vg. em- 
pra aquí el participi present en lloc del 
temps pretérit. 

4. — Havent estat els angels mitjan- 
cers entre Déu i el poble d'Israel, repre- 
sentat per Moisés al Sinai — idea fami- 
liar als hebreus — 1'Autor comenga per 
demostrar la superioritat de Jesucrist 
respecte d'ells. 

Esdevingut. Noteu el contrast elo- 
qúent entre aquest participi passat (yevó- 
μενος) i el participi present essent (Sv) 
del verset 3. Alli denota l'existéncia 
eterna ; aquí, un canvi acomplert en el 
temps. En fer-se home, Jesucrist esde- 
vingué de moment una mica inferior 

als angels en la natura assumpta, peró 
tant per la unió hipostática, com per 
la seva resurrecció i ascensió, que el 
posa sobre tota la creació, esdevingué 
tant més gran que ells com major és 
el Fill en esguard dels servents. 

5. —Fill meu... Text manllevat al 
Salm II, 7,1 citat segons els LXX. 

En alguns llocs de 1'A. T., els angels 
són anomenats fills de Déu (Job 1, 6; 
XXXVII, 7; Ps. XXVII, 1; LXXXVII, 
7), peró és sols com a titol d'honor i en 
un sentit molt ample. 

1 encara. Hom sobreentén: digué. El 
text que segueix és extractat de II Sm. 
VII, 14. 

A A ν 
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amb la paraula del seu poder, feta la purificació dels pecats, s'assegué a 

la dreta de la majestat en les altures, *esdevingut tant més gran que els 

angels, com més distingit nom heretá que no ells. 

I. CRIST, MITJANCER PREEXCELLENT 

CE 5 IV, 13) 

EXCELLEIX DAMUNT ELS ÁNGELS 

5 Perque, ¿a quin dels angels ha dit mai: 

« Fill meu ets tu, jo avui he engendrat » ἢ 

Ι encara: 

«Jo li seré pare i ell em será fill.» 

61 de bell nou, quan introdueix el seu primogénit en el món, diu: 

«1 adorin-lo tots els ángels de Déu.» 

ΤΙ quant als anvels, diu certament : “I quant als angels, d rt t 

«El qui fa dels seus angels vents 

Ϊ dels seus servents flama de foc»; 

8 pero quant al Fill, diu : 

«Εἰ teu soli, oh Déu, pels segles dels segles.» 

5, 1 Sm. vn, 145 Ps. 11, 7; Inf. y, 5. 

Jo li seré pare... Aquesta prometenca 
fou feta per Déu, per mitjá del profeta 
Natan, a David, referint-se al seu fill Sa- 
lomó, en anunciar-li que seria aquest el 
qui bastiria el Temple a Jahvé. En virtut 
del carácter messiánic d'aquest text, Sa- 
lomó fou figura de Crist, a qui "apliquen 
amb tota propietat aquestes paraules. 

6. — El seu primogénit. Els intér- 
prets remarquen la diferencia entre pri- 
mogénit 1 unigénit. Jesucrist, quant 
a Déu, és el Fill unigénit, o únic, del 
Pare; quant a home, és el primer 
nat o el primogénit entre els seus ger- 
mans, els homes. 

1 adorin-lo.... «Adorin-lo tots els 
seus ángels» llegim en Ps. XCVI, 7 b. 

ES. £CVL, 5: 1. Cc 40 880 PS: MEN, 75. 

El text hebreu porta Elohím com a cor- 
responent al mot ἄγγελοι dels LXX, que 
traduim per angels. 

El Salmista invita tots els ángels a 
adorar Jahve; el Crist essent Fill de 
Déu, té també dret a aquesta adoració. 

7. — El qui fa dels seus angels. Cita, 
no literal, de Ps. CIT, 4. 

El text hebreu significa literalment: 
El qui fa dels vents missatgers seus, del 
foc ardent servidors seus. El sentit 
dels Setanta, adoptat per 1” Autor de la 
Lletra, és també legitim 1 s'adapta per- 
fectament a l'intent de l1'Autor de de- 
mostrar la inferioritat dels angels en 
esguard de Crist. 
8. — El teu soli... Manlleu a Ps. 



238 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ -ἴ, 9, 3 

«ñ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 

3 ἤγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἄνομίαν- 

διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε, ὅ θεός, ὅ θεός σου 

ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τούς μετόχους σου.» 

1D κα 

«od κατ᾽ ἄρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, 

καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἶσιν οὗ οὐρανοί- 

ἘΞ αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις" 

καὶ τιάντες ὥς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 

2 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, 

σὺ δὲ ὅ αὐτὸς el καὶ τὰ ἔτη σου οὔκ ἐκλείψουσιν.» 

15 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε- 

« κάθου ἐκ δεξιῶν μου 

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

ὑὅτεοπόδιον τῶν τιοδῶν σου» 

Ξὲ οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα sic διακονίαν ἀτιοστελλόμενα 

διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 

(C. IL) Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἥμᾶς τοῖς ἄκου- 

σϑεῖσιν, μή ποτε παραρυῶμεν. “si γὰρ ὅ δι᾽ ἄγγέλων λαληθεὶς λόγος 

ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον 

μισθαποδοσίαν, “πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεβθα τηλικαύτης ἄμελῆσαντες 

σωτηρίας; ἥτις ἄρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, dnd τῶν 

8 fas. co] fas. αὐτῶν NB | 9 aovoguany] añora NA 17 al. ἢ 12 αλλλαίΐξεξιυς ΕἼ y3 ef og | ἀπε. 
(ὡς ua. KLMP al. fozoy ll πᾷ Dirrovvas 3 UL 2 αγγελου L 

XLIV, 718 ones parla de la reialesa  aparegut: Semén, tal com són ara, 
del Messias. puiz no sofírican pas una aniilació, 

- Són tots 9. — Els teus 
aquells quí participen, junt amb el Crist, 
de la missió d'exscutors dels plams de 
Déu. a νος με κυρ σι 
tament els ¿ 

sinó una mansiormació pregona (11 Pie. 
ΠΙ, 13; Apc. XX, 11). Eniloc del pre- 

| futur durards, 

Els embolicarás. Es moltaprozimada- 
ment el sentit del grec hi£ac. Altres 
manuscriis grecs, més d'acord amb el 
text hebreo, a ἔκ πο 
que és la llicó seguida per 

1. AN Hom lle- 
gel aquesta expressió en Ps. CIX, 1. 
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«el ceptre de la dretura, ceptre del teu regne. 

9 Has amat la justicia i has odiat la iniquitat, 

per αἰχὸ t'ha ungit Déu, el teu Déu, 

amb oli d'exultanga per sobre els teus coparticips.» 

101: 

« Tu al principi, Senyor, fonamentares la terra 

i obres de les teves mans són els cels; 

ΤῈ ells deperiran, peró tu dures, 

i tots com vestits envelliran, 

12i com un mantell els embolicaras, 

i com un mantell es mudaran: 

peró tu ets el mateix i els teus anys no defalliran. » 

151 a quin dels ángels ha dit mai: 

«Seu a la meva dreta, 

fins que posaré els teus enemics 

per escambell dels teus peus » ? 

14 ¿No són tots, per cas, esperits servents, enviats per a exercir minis- 

teri a favor dels qui han d'heure Pheréncia de la salut? 

(IL) 
oides, no sigui que llisquem davant d'elles. 

l Per αἰχὸ cal que nosaltres posem major esment en les coses 

2 Perqué si el parlament pro- 

nunciat per angels esdevingué ferm, i tota transgressió i desobediencia 

rebé la paga condigna, %¿com ens escaparem nosaltres, si una tal sal- 

vació negligiem, que havent pres per comenc l'ésser proclamada pel 

10s.,Ps.cr, 26-28. 13, Ps. crx, 1; Mt. xxu1, 443 I Cor. xv, 25. 2, Act. vir, $3; Gal. ur, 19. 3, Inf. xx, 25. 

14. — Esperits servents. Compendi 
dels contrastos presentats en els vv. an- 
teriors. Els ángels són servidors, men- 
tre que el Crist seu a la dreta de la Ma- 
Jestat divina amb el ceptre de dretura a 
la má. Els qui han d'heure I'heréncia de 
la salut són els predestinats, majorment 
els cristians. 

1. — Cal que nosaltres. Remarquem que 
'Autor es compta com un dels hebreus. 

No sigui que llisquem davant d'elles. 
El verb grec παραρρέω significava el 
lliscar d'un vaixell mancat d'amarres, 
que no pot aturar-se en cap port. Allu- 
sió evident a la temptació d'inconstán- 
cia en la fe que sofrien els cristians de 

Jerusalem. Es veu més clar en els ver- 
sets segúents on es fa un a fortiorí dels 
cástigs infligits als transgressors de la 
Llei Antiga, promulgada per mitjá dels 
angels, als de la Llei Nova, promul- 
gada per mateix Fill de Déu. 

2. — El parlament pronunciat per ἀπ- 
gels. L*Antiga Llei fou comunicada al 
poble escollit per mitjanceria d'Angels. 
WMegen. Dt. XAXXIIL, 2; Ps.. LAVIL; 15; 
ACE WIE>$3; Gal. ΠῚ 192. 

Rebé la paga condigna. L*Exode i els 
Nombres són plens d'aquests cástigs en- 
viats per Déu als transgressors de la 
Llei mosaica. Vegeu també Lv. X, 1-2; 
ὌΝ SES SS, 
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ἀκουσάντων εἰς ἣμᾶς ἐβεβαιώθη, *ovvemmpuaprupolvtoc τοῦ θεοῦ 

σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου 

μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 

δΟὺ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς 

λαλοῦμεν. δδιεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων' 

« τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ ; 
EN ει 5 ΄ ε > 1 ΠΕΣ IR ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ AUTÓV; 

ἴ ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, 
14 > e > A δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 

ὃπάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ.» 

ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. 

νῦν δὲ οὔπω δρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα: ὃ τὸν δὲ βραχύ τι 

παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν ᾿Ιησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανά- 

του δόξη καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς 

γεύσηται θανάτου. 10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ 

τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας 

αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 118 τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἵ ἁγιαζόμε- 

νοι ἐξ ἑνὸς πάντες’ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς 

καλεῖν, 13 λέγων' 

4 autov] του θεου DerEsr||s ὑπεταξ.] + o θεος Cf vg || 6 τι) τις C*Pde||7 fn.] + χαι χατε- 
OTN TAG αντον επι τὰ ἐργὰ των χειρων σου NACD*E*MP αἱ. fug sy || 8 om. autw 19 Bdel|g χαρι- 
τι] χωρις M 67 Orig Theod.—Mops. Theodorei Ambr Fulg al. 

3. — Ens fou confirmada pels qui la 
sentiren. Aquesta expressió sembla in- 
dicar que la Lletra no fou escrita per 
Sant Pau, que sempre afirmava haver 
rebut directament del Senyor el seu 
evangeli. Tot amb tot, podria explicar- 
se com una assimilació que fa 1'Autor 
dV'ell mateix amb els seus lectors, figura 
acostumada en els estils epistolar i ora- 
torl. 

4. — Segons la seva voluntat. Hom 
dedueix del text grec que el mot seva 
afecta el substantiu Déu del comenc del 
verset. Vegeu el passatge de Vepistola 
I Cor. ΧΙ, 11, on 1'Esperit Sant és qui 
distribueix com vol. 

5. — El mon venidor. L'era messiá- 
nica, comencada amb l'adveniment del 
Crist, 1 anomenada també pels jueus 
«el segle futur ». 
6.— En algun lloc. L'Autor empra 

aquesta manera de citar indeterminada, 
per tal com escriu als jueus, als quals 
el coneixement de 1'A. Γ΄, especialment 
dels Salms, era familiar. 

Qué és Pbome. Cita el Salm VIII, 
5-7 que, sense ésser própiament mes- 
siánic, convé al Messias, com ho de- 
mostra Fillion en el seu comentari. 

Te'n recordis, aixó és, en tinguis una 
cura especial, segons el grec. 

7. — En esguard dels angels. Segons 
l'hebreu: en esguard de Déu. Recor- 
dem, amb tot, que el mot Elohim és 
també aplicat als éssers sobrehumans, 
co que mou a creure que els LXX, en 
traduir aquest mot per angels, intesta- 
ren suavitzar un concepte que els sem- 
blava massa humiliant per a Déu. — 
ΝΕ. afegeix: «l el collocares damunt les 
obres de les teves mans», mots que hom 
llegeix en alguns manuscrits importants, 

O | 
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Senyor, ens fou confirmada pels qui la sentiren, *testimoniant-ne Déu 

amb senyals i prodigis i diversitat de miracles i distribucions de Esperit 

Sant segons la seva voluntat ? 

5 Car no fou pas a ángels que sotmeté el món venidor, del qual parlem, 

6 ans algú en algun lloc testimonia dient: 

« ¿Qué és home perqué te'n recordis 

o el fill de Phome perque el visitis Ὁ 

“Tempetitires de poc en esguard dels angels, 

de gloria i honor el coronares, 

8 tota cosa sota els seus peus sotmeteres.» 

Peró 

ara encara no veiem sotmeses a ell totes les coses; %en canvi, Jesús, 

Perqué en sotmetre-li tota cosa, no va deixar res no sotmés a ell. 

Vempetitit de poc en esguard dels angels, el veiem pel patiment de la 

mort coronat de glória i d'honor, per tal que, per la grácia de Déu, 

gustés la mort per tothom. 19 (δῦ esqueia que aquell per causa del qual 

i per al qual són totes les coses, aquell que porta molts fills a la gloria, 

per mitja de patiments acomplis en perfecció el capdavanter de llur salut. 

11 Perqué el santificador i els santificats, tots provenen dun sol, a causa de 

qué, no s'avergonyeix d'anomenar-los germans, **dient: 

4, Mc. xvi, 20; Rom. xv,-19. 6s., Ps. vin, 5-7. 
1,8. 10, Rom. xr, 36. 

per bé que els critics els rebutgen com 
una addició manllevada al dit Salm. 

9. — Gustés la mort. Gustar la mort 
per morir és una expressió que es troba 
en altres indrets del N. T. D'una ma- 
nera equivalent apareix també en al- 
guns autors grecs, p. €., EURÍPIDES, 

_Hect. 379 1 SOFOCLES, Trac. 1101. 
10. — Áquell per causa del qual. Pa- 

ráafrasi solemne del nom diví: Déu Pare, 
en tant que causa final 1 eficient de tots 
els éssers. 

Aquell que portá molts fills a la gloria. 
L'Autor mira l'obra de la salvació de la 
humanitat com ja acomplerta. El molts 
d'aquest verset no s'oposa al tothom de 
Panterior: no fa sinó remarcar el gran 
nombre dels redimits pel Crist. 

Per mitja de patiments acomplis en per- 
fecció el capdavanter de llur salut. El 
Crist, capdavanter nostre, no atenyé la 
perfecció de l'home nou glorificat, sinó 
mitjancant els sofriments de la passió, 

8, Mt. χάντ 18; 1 Cor. xv, 27; Eph. 1, 22. 
11, Mt. x11, 49; XXVIII, 10. 

9, Phil. 
Jan PS. EE 23. 

pensament que és desenrotllat als ver- 
sets segúents. 

El capdavanter. Aixi tradueix la ver- 
sió Ítala, amb més exactesa que la Vg. 
El mot origináariament designava el ca- 
pitost d'una companyia de soldats. 

11-17. — Després d' haver mostrat el 
Crist elevat per damunt dels angels, vol 
explicar la raó de la seva encarnació 1 
de les altres humiliacions. Aquesta raó 
és perqué havia d'ésser sacerdot. Po- 
sat que Déu volia salvar els homes per 
un acte sacerdotal, calia un sacerdot 
que fos de llur mateixa natura. Per 
aixó el Crist no s'avergonyeix d'anome- 
nar-nos germans. Pero, a més, el pon- 
tifex perfecte d'un llinatge pecador ha 
d'associar-se als sofriments 1 a la mort 
(v. 10). Sols així ens pot comprendre 
1 compadir-se de nosaltres (II, 17; IV, 
15). L'expiació, pero, havent d'ésser 
pura, la semblanca no ha d'arribar fins 
a participar del pecat. 
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« ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε"» 

13 καὶ πάλιν" 

« ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ"» 

καὶ πάλιν’ 

« ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὃ θεός.» 

ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 

παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν 

τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διάβολον, 1ὅ καὶ ἀπαλ-- 

λάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν 

δουλείας. 10d γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος 

᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 11ὅθεν ὥφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς 

δμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν 

θεόν, εἷς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν 

αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

2. MOYSEN PRAECELLIT 

(C. MM.) Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, KATA 

νοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ópoloylac ἡμῶν "Ἰησοῦν, 

“πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωῦσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ 

14 } σαρχ. x. atu. KL αἱ. f Ambr Aug sy? || αυτων] + παθηματων D*E* || 17 ταις ἀμαρτιαις 4 
17 || 18 om. πειρασθεις N* || 1TT. 1 τησ.] + χριστον EKL al. Hil sy || 2 om. o0hw B sa Ambr 

12. — ÁAnunciarée. Citació correspo- 
nenta Ps. XAXL'23: 

13. — Jo tindré. Aquest text es troba 
en tres indrets de la versió dels LXX: 
IT Sm XAML, 19: VALL Aia: 

Heus-me aquí. Manlleu fet a Is. VII, 
18* segons la versió dels LXX. 

Isaias i els seus dos fills eren la resta 
fidel que havia romás enmig del poble 
ingrat a Déu, i per aixó eren figura del 
Messias. 

1 els fills. «1 els fills meus», segons 
versió de la Vg. A meus no correspon 
res en el text grec. 

14-15. — El Fill de Déu s'encarna 
(participa en carn i sang) per dos fins : 
per véncer, per mitjá de la mort, el qui 
tenia l'imperi de la mort, o sia el di- 
moni, i per afranquir els homes de la 
servitud en qué eren per la temor de la 

mort. Aixiel diable és vencut per mitja 
d'alló — diu St. Joan Crisóstom — que 
era la seva forca principal. Jesucrist es- 
devé, doncs, com canta la Sgda. Litúr- 
gia, la mort de la mort, per bé que 
aquesta victória seva no será acomplida 
del tot fins a la fi del món. 

14. — En carn ὦ sang. Aquesta ex- 
pressió designa la natura humana, en 
tant que mortal 1 passible. 

15. — Subjectes a servitud. La servitud 
aMudida ací és la por de la mort. Des- 
prés de la redempció acomplerta per 
Jesucrist, els homes són subjectes a la 
mort, peró no a les seves terrors, elimi- 
nades en llur part pitjor per Jesucrist. 

16. —No vingué pas. En original, 
el verb corresponent es troba en pre- 
sent. —No vol dir, com han interpretat 
alguns, que no assumi la natura dels 
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« Anunciaré el teu nom als meus germans, 

enmig de l'assemblea t'himnejaré ; » 

> ebcara: 

« Jo tindré confianca en ell; » 

i encara: 

« Heus-me aquí a mi i els fills que Déu m'ha donat.» 

14 Perqué, doncs, els fills eren participants en carn i sang, ell també hi 

participa igualment, per tal que, per mitjá de la mort, destruis el qui 

tenia el domini de la mort, go és el diable, 151 deslliurés tots els qui per 

la por de la mort eren tota la vida subjectes a servitud. 16 εγχιὲ certa- 

ment no vingué pas en socors dels angels, sinó de la semenca d'Abraam. 

17 Per la qual cosa, calgué que s'assemblés en tot als germans, per esde- 

venir Pontifex compassiu i fidel en alló que esguarda a Déu, per tal 

d'expiar els pecats del poble. 8 Car, per tal com ell sofri essent temptat, 

pot donar socors als qui són temptats. 

(C. IL.) 

2. HEXCELLEIX DAMUNT MoOIsEsS 

l Per αἰχὸ, germans sants, participants de la vocació celes- 

tial, considereu Penviat i pontifex de la nostra confessió, Jesús, ?que és 

13, UI Sm. xxur, 3; 
2, Nm. ΕΗ 7. 

DO. XML Τὴν 18, MEL, 175. 

angels, sinó que no exerci entre ells, sinó 
entre els homes, l'ofici de salvador. 

16. —Semenga d' Abraam. Significa 
una nissaga pura, hereva de les quali- 
tats morals, majorment la fe, i doncs 
de les prometences d'Abraam, dintre 
la qual caben jueus i gentils. 

17. — Per esdevenir. Objecte imme- 
diat de la humiliació del Verb. Per tal 
Pexpiar. Finalitat darrera. 

Pontifex compassiu 1 fidel. El mot 
compassíu es pot prendre com un adjec- 
tiu substantivat o bé com un qualificatiu 
de sontifex. Per primera vegada en tot 
el N. T., Jesucrist rep directament el 
títol de pontifex (ἀρχιερεύς). 

En allo que esguarda a Déu. La ver- 
sió Itala tradueix també ací amb més 
fidelitat que la Vg., que solament inse- 
reix: «ad Deum». 

18. — Pot donar socors. El qui es fa 
propiciador ha de passar per l'expe- 

14. OSÉxDE 14; IDA IO: Cot: Xy, 26, $45 ; 

riencia del pecador, per sostenir-lo en 
la temptació. Aquesta experiéncia, pe- 
ró, no és la del pecat, sinó la de la for- 
ca de la temptació, a bastament passa- 
da per Jesucrist, que inspira simpatia 
pel pecador. Recordem les paraules 
que Virgili posa en els llavis de la reina 
Dido: «Non ignara mali, miseris suc- 
currere disco». (Eneida 1, 634). 

1.—Per aíxo. Amb aquests mots 
'Autor enllaca co que segueix amb la 
doctrina precedent sobre l'exceHMencia 
de Jesucrist. 

Enviat i pontifex. Dos oficis de Jesu- 
crist: és enviat (en grec ἀπόστολος) 
del Pare que ens comunica per mitjá 
dell la seva llum 1 el seu voler, i és 
pontifex (ἀρχιερεύς : arxisacerdot), τί- 
tol ja aparegut abans i que adés será 
llargament explicat. 

La nostra confessió és la fe que pro- 
fessem internament 1 externa. 
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αὐτοῦ. πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Movofv ἠξίωται καθ᾽ ὅσον 

πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὃ κατασκευάσας adróv. Ἅπᾶς γὰρ οἶκος 

κατασκευάζεται ὕτό τινος, ὃ δὲ πάντα κατασκευάσας θεός. ὅκαὶ 

Μωῦσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον 

τῶν λαληθησομένων, δ Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ: οὗ 

οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάν[ περ[τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος 

[μέχρι τέλους βεβαίαν] κατάσχωμεν. 

Ἰ Διό, καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον᾽ 

« σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

ὃμὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ 

κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
9 ea > € ΄ G e 
ou ἐπείρασαν οἱ TIATEPEG vuov 

ἐν δοκιμασία καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου 
10 ΄ > 
τεσσεράκοντα ETN. 

διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

καὶ εἶπον: ἀεὶ πιλανῶνται τῇ καρδία" 

αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὅδδούς μου, 

1 ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου’ 

εἰ εἰσελεύσονται εἷς τὴν κατάπαυσίν μου.» 

6 om. μέχρι τελ. βεβ. B 1739 aeth Lucif Ambr || 9 eretp.] + pe KLMP al. f Ambr υρ sy || εν δοχ. 
edoxipaca με ΚΙ, al. (f Ambr vg sy?) |] 10 om. óto 43. 55 al. || ταυτὴ] exetvn CEKLP al. sy 

2-5. — Superioritat de Crist sobre 
Moisés, que és demostrada per dues 
preeminéncies: 1.2? Moisés formava 
part de la casa que governava; Crist és 
el mateix que la fabrica (com a Déu i 
com a Pontifex, el sacrifici del qual re- 
percuteix en el passat); 2. Moisés fou 
fidel com a servent; Crist, com a fill. 

2. — Fidel a qui el constitui. Al Pare, 
que li encomana les funcions d'enviat 
1 de pontífex. Aquest sentit obvi no 
ressurt prou clar en Vg., que diu qui 
fecit illum, 1 menys en la Itala, que 
tradueix Creatori suo. 

En tota la seva casa. No la casa de 
Moisés, sinó la de Déu, com resulta 
del text audit aci, Nm. XIL, 7, on és 
anomenat casa de Déu el poble d'Israel. 

3. — Tant com més honor que la casa 
té. Enla Vg. el substantiu casa s'ex- 
pressa en genitiu i depén del mot honor. 
En el text grec, el genitiu de casa és regit 
pel comparatiu πλείονα, major, i pot tra- 
duir-se dient: «honor major que la casa». 

El quí Pha muntada. El grec kataoke- 
vácas significa, no solament el qui la 
basti, ans també el qui la mobla ἱ forni 
de tot el necessari. Vg. tradueix feble- 
ment: qui fabricauit illam. 

5. — Era fidel. L'Autor Tepreu el 
text que ha citat en el verset 2. 

Les coses que havien de dir-se. Les 
revelacions que havia de fer Déu des- 
prés de Moisés als altres profetes i molt 
especialment al Crist, de totes les quals 
doná testimoni Moisés, fins explícita- 
ment. Cf. Dt. XVII, 15. 

6.—Nosaltres, co ésl'Església, som la 
casa de Crist, que hi está com el propi 
fill. La metáfora de l'Església-Casa de 
Déu ve del poble d'Israel, que fruía d'a- 
quest títol, com dels de reialme de Déu, 
poble de Déu. "Tots passaren de la Sina- 
goga a l'Església, elevant-se i universa- 
litzant-se. Referéncies a aquesta metaáfo- 
ra són els domestici fidei de Gal. VI, 10 
1 els domestici Dei de Eph. II, 19-22. 

La confanga i la gloria de Pesperanga. 
' 

p 
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fidel a qui el constitui, com també Moisés en tota la seva casa. 3 Perque 

aquest fou tingut per digne de major glória en esguard de Moisés, tant 

com més honor que la casa té el qui l'ha muntada. * Car tota casa és esta- 

blerta per algú, peró qui ha establert totes les coses és Déu. 5] Moisés, 

certament, era fidel en tota la seva casa, com a servent, per a donar tes- 

timoni de les coses que havien de dir-se, $peró Crist, com a fill sobre la 

seva casa, la casa del qual som nosaltres, si és que retenim [ferma fins a 

la fi] la confianca i la glória de l'esperanca. 

"Per la qual cosa, com diu 1Esperit Sant: 

« Avui, si sentiu la seva veu, 

8 no enduriu els vostres cors, com en Pexasperació 

al dia de la temptació en el desert, 

on temptaren els vostres pares 

per provatura, i veieren les meves obres, 

10 durant quaranta anys. 

Per aixó m'encoleri contra aquesta nissaga, 

dient: Sempre es foravien de cor. 

Pero ells no conegueren els meus camins, 

1 tal com vaig jurar en la meva ira: 

No entraran pas en el meu repós.» 

> πε χει, 0, Inf. 17145 X, 21. 
AS. 

El genitiu de Pesperanca es refereix als 
dos substantius anteriors. El mot gloria 
en grec és més própiament el glorieja- 
ment (καύχημα), una de les paraules 
favorites de Sant Pau. 

Ferma fins a la fi. Aquests mots són 
- omesos en molts manuscrits grecs. Al- 
guns són de parer que es tracta d'un 
manlleu al verset 14. Tanmateix, hi ha 
fonaments per creure'ls auténtics. 

7-11.— Seguint el seu métode tipolo- 
gic,1'Autorproposal'episodi del pas d'Is- 
rael pel desert envers la Terra promesa, 
prenent per base el Salm XCIV, on hi ha 
les amenaces de Déu contra els infidels a 
la seva veu, la principal de les quals és: 
No entraran en el meu repos. Es el repós 
de Déu al dissabte genesiíac, que será 
participat pels fidels en la benauranca 
eterna. Com David en el Salm citat en 
féu aplicació als israelites del seu temps, 
Autor de lPEpistola en fa als cristians. 

1.5. Ps. xciv, B-1151 [ΠΕ 1v, 7. 8, Ex. xvi, 7; Nm. xIV, 22 5. 

7. — Per la qual cosa. Cal conside- 
rar co que segueix com una digressió, 
i reprendre el raonament en el verset 
12. L*Autor reprodueix exactament se- 
gons els LXX els vv. 8-11 del Salm 94. 

8. —En Pexasperació al dia de la 
temptació. En el text hebreu, correspo- 
nen dos noms propis als substantius 
exasperació 1 temptació que foren donats 
als dos indrets del desert on els hebreus 
foren castigats per haver exasperat 1 
provat el Senyor amb llurs revoltes. 
Cf. Ex. XVII, 1-7; Nm. XX, 1-13. 

10. — Els meus camins. Els designis 
del Senyor sobre els israelites 1 els pro- 
cediments de conduir-los-hi. 
11. — Vaig jurar. Sobre aquest ju- 

rament, vegeu Nm. XIV, 21-23. 
No entraran. Vg. diu: «Si entraran», 

bo i cometent un hebraisme, com ja 
St. Agustí remarca. 

El meu γερὸς. Segons el sentit lite- 
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12 βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἄπι- 

στίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος, 13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς 
καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ « σήμερον» καλεῖται, ἵνα μὴ σκλη- 

ρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας: 1: μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ 

γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν 
κατάσχωμεν. 15ἐν τῷ λέγεσθαι’ 

« σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ.» 

16 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἄλλ᾽ od πάντες οἱ ἐξελθόντες 

ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μουσέως ; 11 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; 

οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 15 τίσιν δὲ 

ὥμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἷς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ si μὴ τοῖς ἀπειθή- 

σασιν; 15 καὶ βλέπομεν ὅτι οὔκ ἤδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιστίαν. 

(C. IV.) ᾿φΦοβηθῶμεν οὖν μή ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας 

εἰσελθεῖν sic τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ, ὑμῶν ὕστερηκέναι. 

Ξ καὶ γάρ ἔσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι: ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ó 

λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συγκεκερασμένους τῆ πίστει τοῖς ἀκού- 

σασιν. ὅ εἰσερχόμεθα γὰρ εἷς τὴν κατάπαυσιν ol πιστεύσαντες, καθὼς 

εἴρηκεν᾽ 

« ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῆ μου" 

εἰ εἰσελεύσονται εἷς τὴν κατάπαυσίν μου,» 

καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 4εἴρηκεν γάρ 

ral del Salm citat ací, era la terra de 
promissió, on els jueus havien de repo- 
sar de les fatigues del desert. Peró ja 
en aquell mateix lloc, 1 molt més en la 
intenció de Autor de la Lletra, signi- 
fica la benauranca eterna, lloc de repós 
els treballs d'aquesta vida. 
12. — AHusió transparent a la vehe- 

ment temptació que sofrien alguns dels 
hebreus d'apostatar de la religió de 
Crist. 

3.—Mentre Sanomena Pavui. Al- 
lusió a la citació biblica precedent. Vol 
dir: mentre la veu de Déu ressona en 
les vostres orelles, mentre dura la invi- 
tació divina. 

14. — Participants del Crist. La par- 

+ avtov A 71 al. fog |] 15 om. ὡς Μ 4: αἱ. || 17 62] + χαι A de || auapr.] απει- 
|IV. 2 συνχεχεράσμενος N 31 al. de Lucif [| ακουσθειῖσιν 71 Theod-Mops || 3 εἰσερ- 

ucipació de la grácia del Crist que els 
cristians havien comencat a rebre amb 
el baptisme s'havia de convertir en par- 
ticipació de la seva glória, si persevera- 
ven fins a la fi. 

La confianca. L”equivalent grec úmó- 
στασις que més amunt, Í, 3, signi- 
ficava substancia, com aci i tot és tra- 
duit per Vg., té en el present verset el 
sentit de confianca resolta o coratjosa. 

15 .—Els exegetes no estan d'acord to- 
cant a la relació d'aquest verset amb els 
altres. Uns Penllacen amb el 1.4; altres 
amb el 16, altres amb el 13, bo i con- 
siderant el 14 com un paréntesi. len- 
cara molts el consideren com formant 
una frase independent. 

3 
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12 Mireu, germans, que mai no hi hagi en cap de vosaltres mal cor d'in- 

credulitat, d'apartar-se del Déu vivent, Mans exhorteu-vos vosaltres ma- 

teixos cada dia, mentre s'anomena avui, per tal que ningú de vosaltres 

no s'endureixi amb la seducció del pecat. 1%*Car hem esdevingut partici- 

pants del Crist, si doncs retenim ferma fins a la fi la confianca resolta del 

principi, en tant que es diu: 

«Avui, si sentieu la seva veu, 

no enduriu els vostres cors, com en Pexacerbació.» 

16 Perque ¿qui són els qui, havent sentit, exacerbaren ? 

qui per ministeri de Moisés sortiren d'Egipte? 

quaranta anys ? 

dels quals caigueren en el desert? 

¿No són tots els 

11 Peró ¿amb qui s'encoleri 

¿No fou, per cas, amb aquells qui pecaren, els membres 

18¿l a quí va jurar que no entrarien 

en el seu repós, sinó als qui descregueren? 131 veiem que per incredulitat 

no pogueren entrar. 

(ESO) 
trar en el seu repós, sigui vist algun de vosaltres restar-ne enrera. 

1Temem, doncs, no sigui que, subsistint la prometenca d'en- 

2 Per- 

qué hem estat evangelitzats igual com ells, peró la paraula oida no fou 

profitosa a ells, que no s'uniren en la fe als qui se l'escoltaren. 3 Car 

entrem en el repós els qui hem cregut, segons digué : 

«Com vaig jurar en la meva ira: 

No entraran pas en el meu repos», 

tot i que les obres eren acomplides des de la fundació del món. 

17, Nm. xiv, 29, 37. 19, Inf. ἵν, 6. 

17. — Els membres dels quals. Molts 
troben ací un ressó del passatge de 
Nm. XIV, 29, segons els LXX. 
19. — No pogueren entrar. Com de 

fet, els israelites intentaren de burlar la 
senténcia de Déu entrant en la terra de 
Canaan, peró foren castigats molt du- 
rament per aquesta nova desobediéncia. 
Cf. Nm. XIV, 40-45. 

2.— La paraula oida. Literalment: 
«la paraula d'audició». El llatí auditus 
de Vg. es pot prendre com un participi 
del verb audire o com el genitiu del 
substantiu auditus. 

No Suniren en la fe. Vg. segueix la 
lligó ouykekepacuévos que afecta el 
substantiu sermo i interpreta que la pa- 
raula oida no s'associá amb la fe dins 
anima dels hebreus. La lligó que se- 

1, Sup. 111, 11. 

4 Car en 

35 PS: SCIV, 113. SUp. ¡Im 11 £ Gn. ας ὡς 

guim nosaltres ouykekepacuévous re- 
fereix aquest participi a aquells qui re- 
beren la paraula, i dóna el sentit del 
nostre text. 

Als qui se Pescoltaren. Co és als qui 
Pacolliren amb esperit d'obediéncia, 
com Josue i Caleb. Vg. segueix la lligó 
τοῖς ἀκουσθεῖσι 1 tradueix obscurament 
«ex lis quae audierunt». 

3. — Entrem en el γερὸς. El fet futur 
d'entrar en el repós de Déu és expres- 
sat en present en forca de la seva cer- 
tesa absoluta. La Vg. tradueix en fu- 
tur: «Ingrediemur in requiem». 

Tot i que les obres eren acomplides... 
Transposició del τερὸς de la terra pro- 
mesa al del cel, de qué Déu frueix, se- 
gons el Génesi, 1 fa fruir els seus elets. 
El sentit és, doncs: no entraran en el 
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που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως: « καὶ κατέπαυσεν ὃ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρα τῇ 

ἑβδόμη ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων aytod:» kai ἐν τούτῳ πάλιν" 

« εἶ εἰσελεύσονται εἷς τὴν κατάπαυσίν μου.» 

δ ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἵ πρότερον εὐαγ- 

γελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι' ἀπείθειαν, ἴ πάλιν τινὰ δρίζει huépav, 

σήμερον, ἐν Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται" 

« σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.» 

Sel γὰρ αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ 

ταῦτα ἡμέρας. pa ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ. 19 ὃ 

γὰρ εἰσελθὼν εἷς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀττὸ τῶν ἰδίων ὃ θεός. 

1 Σ πουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν 

τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέση τῆς ἀπειθείας. 15 Ζῶν γὰρ ὃ λόγος τοῦ 

θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ 

διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, 

καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας: 15 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις 

ἀφανὴς ἐνώπιον αὔὕτοθ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 

ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἥμῖν ὃ λόγος. 

4 οπι. ἐν τ. TL. τ. εβὸ. 416 απιστιαν N* ξυρ }} 7 } οριζει τινα N" f ug |] προειρηχεν B al., εἰρη- 
ται KL al. [| 9 om. vers. N" [τὸ aro 15] + παντῶν DER syh [| 11 εἰσελθ.] + αδελφοῖ D*E* || 
12 ἐναργης B Hier || πνευμ.] cuartos 258. 329 al. 

meu repós, tot i que aquest repós exis- 
teix en Déu des que, en la creació del 
món, les obres de Déu foren acabades. 
Co que demostra amb la citació del v. 
seguent. 

4. — En cert lloc. Manera própia dels 
jueus de citar 1”Escriptura, com es pot 
veure en el Talmud 1 en altres obres 
d'ells.—I descansa... Text manllevat a 
Gn. II, 2. 
5-—No entraran. Text extret del 

Salm XCIV i ja citat en el verset 3. 
7. —El repós genesiac de Déu era 

Vexemplar divi del repós setmanal de 
l'home i ho esdevingué successivament 
del dels israelites a la terra promesa a 
la Llei Antiga i dels predestinats a la 
glória del cel en la Llei Nova. No ha- 
vent aconseguit el seu els israelites a qui 

fou promés, a causa de llur increduli- 
tat, i aixó no obstant, continuant David 
a proclamar-lo amb un nou avui que 
assenyala, cal que resti un altre repós 
per als fidels de Jesucrist, la gloria 
eterna. 

Després de tant de temps. Els quatre 
segles llargs que transcorregueren de 
Moisés a David. 

8. —La terra promesa no era sinó 
un tipus del repós etern de la gloria. 
Per aixó Josué, havent-los ja donat la 
terra, encara parla d'un altre dia, al 
qual féu referencia David en el Salm 
esmentat i l' Autor de PEpistola en a- 
quest lloc. — Noteu en tot aquest pas- 
satge com la fe és el que assegura l'en- 
trada al repos, i la infidelitat o desobe- 
diéncia el que n'exclou. 

δ 

A AAA AAA SEA 

A A τωυ. 
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cert lloc parla aixi del dia seté: «1 descansa Déu al seté dia de totes les 

seves obres.» *I en aquest, de bell nou: 

«No entraran pas en el meu repós.» 

6 Posat, doncs, que a alguns és reservat d'entrar-hi, i que els primers que 

foren evangelitzats no hi entraren per causa d'incredulitat, *de bell nou 

assenyala un dia, avui, dient per David, després de tant de temps, com 

més amunt s'ha dit: 

«Ayui, si sentiu la seva veu, 

no enduriu els vostres cors.» 

8 Perqué si Josué els hagués donat repos, no parlaria, després d'aixó, d'un 

altre dia. 10 Per- 

qué el qui entrá en el seu descans, també ell descansa de les seves obres, 

9 Resta, doncs, un fruiment de repós al poble de Déu. 

com Déu de les seves. 

11 Afanyem-nos, doncs, a entrar en aquell repós, per tal que no caigui 

ningú en el mateix exemple d'incredulitat. 1%Perqué viva és la paraula 

de Déu, i activa, i més tallant que una espasa de doble tall, i que arriba 

fins a la divisió d'anima i esperit, de les juntures i medulles, 1 destria 

els sentiments i els pensaments del cor. *I no hi ha creatura invisible 

davant dell, ans totes són nues i paleses als ulls d”aqueil a qui hem de 

retre comptes. 

6, Sup. 11, 19. 7, Ps. xciv, 8; Sup. 111, 7, 15. 8, Dt. xxxr, 7; los. xxt1, 4. 13, Ps. χχσιπ, 16; Eccli. xv, 20. 

Perque si Josue. Vg. tradueix Jesús, 
que és la forma grega amb qué els LXX 
transcriuen el mot hebreu. 

9. —Fruiment de repos. El sabbatis- 
mus de Vg. és calcat damunt el σαββα- 
τισμός, derivat del verb σαββατίζω 
que els LXX inventaren per traduir 1'e- 
quivalent hebreu. 
10D... Ch ¿Apc. AV, 13. 
11. — Exemple d'incredulitat. Per me- 

tonímia, 1'Autor designa lefecte o cás- 
tig de la incredulitat. 

12.—Una espasa de doble tall. Literal- 
ment «de dues boques», hebraisme con- 
sistent a designar el tall amb el nom de 
boca. Cf. Nm. XXI, 24;Lc. XXI, 24. 

Aquesta espasa de doble tall és la 
paraula de Déu citada en els versets 
anteriors (4, 5, 7), la qual no pot man- 
car de tenir el seu efecte, tant quant a 

28 - NOU TESTAMENT. XIV 

la prometenca com quant a l'amenagca. 
Anima i esperit. Anima (ψυχή) de- 

signa l'ánima inferior, principi de vida 
del cos; esperit (πνεῦμα) és l'ánima 
superior, considerada més que com a 
inteHectiva com a informada per la grá- 
cia. Igual sentit en 1 Cor. Il, 14; XV, 
ASE TAS. ΝΣ 

Juntures i medulles. Dos altres ele- 
ments constitutius de la natura humana, 
aquesta vegada en la seva part corporal. 

13.— Paleses. En grec: τετραχηλι- 
σμένα. Comparació treta dels sacrifi- 
cadors que agafaven la víctima pel cap 
i obrint-la pel mig, mostraven el cos 
partit de dalt a baix. 
Á qui hem de retre comptes. Segons 

alguns intérprets, cal traduir: «De qui 
estem parlant ara». El grec es presta 
a ambdues versions. 
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1. CHRISTVS EST SACERDOS EXCELLENS 

(IV, 14-X, 18) 

1. (CHRISTVS VERVS PONTIFEX EST 

14"Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς δμολογίας. od γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα 

μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἣμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ 

πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 1 προσερχώμεθα οὖν μετὰ 

παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρω-- 

μεν εἷς εὔκαιρον βοήθειαν. 

(ΕἸ ὦ 
ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ 

1 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ 

θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ 

πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν, ὃ καὶ δι’ αὐτὴν 

ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν περὶ 

ἁμαρτιῶν. “καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθώσπερ καὶ ᾿Ααρών. δ Οὕτως καὶ ὃ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν 

ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὃ λαλῆσας πρὸς αὐτόν: «υἷός μου 

16 om. εὐρωμεν B ||om. εἰς D*E* || V. 1 om. τε Β lat||3 δια ταυτὴν ΕΚΙ, al. «γῦτα δια τοῦτο 73 
vg || 4 non quemadmodum aaron sic et chr. ἃ ||om. xa 29 D* lat sy? || ς yevn9.] γενέσθαι 4 71 

14. — Retinguem fortament la confes- 
10. La confessió és aci la professió 
coratjosa de la fe, que entre els judeo- 
cristians d'aquell temps era sotmesa a 
la prova de la persecució. Sobre el 
deure moral de la fe en aquesta Lletra, 
vegeu X, 22-23 1 nota. 
15. — Áns provat semblantment, A- 

questa versió s'adiu amb la de TTtala. 
Segons la Vg. hauriem de dir: «AÁns 
provat per raó de la semblanca ». 

En totes les coses, fora del pecat. Jesús 
fou sotmés a tots els sofriments i a to- 
tes les temptacions que poden afligir 
home, fora del pecat, impossible en 
ell, per tal com la gracia original insigne 
reclamada per la unió hipostática el 
deslliurava del domini de tota concupis- 
céncia. 

1-4. — Toti no ésser aquesta defini- 
ció la del sacerdot, ni del pontifex, en 
genéral, sinó del pontífex hebreu, pot 
servir de base a una exposició del sa- 
cerdoci de Jesucrist, eliminant-ne les 
notes —com la dels pecats propis — 
que no li convenen. 

1. — El sacerdot és un mitjancer. El 
culte essent, a més d'individual, social, 
les societats humanes necessiten qui en 
nom d'elles ofereixi sacrificis a Déu. 
Aquest intermediari, que en les socie- 
tats rudimentáries fou el pare, el pa- 
triarca i fins el rei, en les d'organització 
més avancada fou un home d'una casta 
especial, deslligat de tot interés profá. 

Perque... Aquesta conjunció enllaca 
els passatges que aqui comencen amb 
el verset 15 del capitol anterior. 
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HH.” CRIST, SACERDOT PREEXCELLENT 

(IV, 14-X, 18) 

1. (CRIST ÉS VERITABLE PONTÍFEX 

14 Tenint, doncs, un gran pontifex que travessa els cels, Jesús, el fill de 

Déu, retinguem fortament la confessió. 1% Car no tenim pas un pontifex 

que no pugui compadir-se de les nostres febleses, ans provat semblant- 

ment en totes les coses, fora del pecat. 15 Atansem-nos, doncs, amb con- 

fianca al soli de la gracia, perqué rebem misericórdia i trobem gracia per 

a auxili oportu. 

(C. V.) *Perqué tot pontifex, essent pres d'entre els homes, és cons- 

tituit en bé dels homes en les coses pertocants a Déu, per tal que ofereixi 

dons i sacrificis pels pecats, ?que pugui aplacar-se envers els ignorants i 

foraviats, pertal com també ell és voltat de feblesa; 51 per causa d'ella, 

deu, talment com per al poble, també per a ell oferir victimes pels pecats. 

4] ningú no es pren tal honor, sinó el cridat per Déu, com Aaró. *Aixi 

també el Crist no es dona a si mateix la glória de fer-se pontifex, sinó el 

14, Sup. 1, 1; Inf. vnt, 1. 
US. 3, nf. vu,. 27. 

En bé dels homes. La repetició del 
substantiu homes contribueix a recalcar 
el paraHelisme de les dues proposi- 
cions. 
Per tal que ofereixi dons ἱ sacrificis 
pels pecats. La humanitat havent caigut 
en pecat, els sacrificis han de tenir ca- 
rácter expiatori, per tal de restablir les 
relacions rompudes entre Déu 11'home. 
— Dons significa probablement els sa- 
crificis incruents, i sacrificis els cruents, 
en els quals la sang de les víctimes era 
vessada en senyal d'expiació 1 per reco- 
néixer el suprem domini de Déu da- 
munt tota cosa. 
3.—Í per causa della. δα. empra 

simplement la causal propterea. 
4-5. —En una religió sobrenatural, 

el sacerdot no és elegit pel poble, ni 
determinat per cap dignitat seva, sinó 

15, Sup. 11, 17; Inf. v, 2. 
4, Ex. xxvur, 1; H Par. xxvi, 18. 

16, Inf. x, 22. 1, Inf. vur, 3; 1x, 9. 2, Sup. 
5, Ps. 11, 7. 

elegit per Déu. Aixi fou designat Aaró, 
per a substituir el sacerdoci del qual 
calia una vocació divina. El Crist la 
tingué en el mateix moment de prendre 
la nostra natura, car fou aleshores, se- 
gons el Salmista, que Déu li digué: 
«Tu ets el meu Fill, etc.» 

5-10. — En aquests versets, 1'Autor 
demostra com Jesucrist reuneix les con- 
dicions abans exigides per al sacerdot : 
en 5-6, la seva vocació divina ; en 7-8, 
la seva compassió envers els homes; 
en 9-10, ens lP'ofereix acomplint fun- 
cions sacerdotals. 

5. — Aixi també. Cal referir la con- 
junció αἰχί al contingut del verset 4. 

Sino el que va dir-li. Aquesta frase és 
eHíptica. El sentit fóra: «Aquell que glo- 
rificá el Crist és el que va dir: Fill meu 
etc.» Vegeu I, 5, on el mateix passat- 
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el σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 0er» δ καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει: «σὺ 

ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.» ὃς ἐν ταῖς 

ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον 

σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων πιροσε- 

νέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8καίπερ ὧν vióc, ἔμαθεν 

ἀφ᾽ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, ϑϑκαὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς 

ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 19 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ 

θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

2. 

m € 

ἩΓΠερὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὃ 

νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 

DIGRESSIO A PROPOSITA ORATIONE 

λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ 

12 καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι 

διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα 

τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, 

[καὶ] od στερεᾶς τροφῆς. 

λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν' 

1 πᾶς γὰρ ὃ μετέχων γάλακτος ἄπειρος 

14πτελείων δέ ἐστιν ἣ στερεὰ 

6. ετερω] + παλιν DerEsr || 12 om. χαὶ 39 N*C 17 f Aug vg || 13 γαρ] + αχμὴν D*E* 

ge del Salm Il ha estat ja aplicat a Je- 
sucrist. 

6. — Tu, sacerdot... Del salm CIX, 
4, segons la versió dels LXX. 

El Messias hi és descrit com a rel, 
com a sacerdot i com a conqueridor 
gloriós. 

Segons Pordre de Melquisedec. Peró 
no solament es canvia el sacerdot, ans 
també el sacerdoci, que de l'ordre d'Aa- 
ró passa al de Melquisedec. En tres 
semblances funda l'autor de l”Epistola 
Pafirmació que el sacerdoci de Crist és 
de l'ordre de Melquisedec: 1.3) El nom. 
Melquisedec vol dir rei de justicia 1 rei 
de Salem vol dir rei de pau, 1 el regnat 
de Crist ha d'ésser de justicia 1 de pau. 
2.3) La conducta de Melquisedec respecte 
a Abraam. El beneeix 1 Abraam li paga 
el delme, amb qué és demostrada la 
seva superioritat sobre Abraam, i doncs 
sobre tota la seva nissaga, no excep- 
tuada la tribu de Levi. 3.*%) La manca 
de genealogía de Melquisedec en la Sa- 
grada Escriptura. Aquest silenci el fa, 
sota el punt de vista escripturari, sense 
pare ni mare, sense comenc ni fi en els 
seus dies. La genealogía era indispen- 

sable en els sacerdots levítics, heredita- 
ri com era llur sacerdoci. Melquisedec 
el posseeix a titol propi i permanent, 
talment com el Crist, que és sacerdot 
etern, en virtut de la seva mateixa Per- 
sona. — La figura de l'Eucaristia que 
alguns teólegs han vist en el pa i vi 
oferts per Melquisedec no és posada en 
relleu per l'autor de 1'Epistola, per tal 
com volia remarcar el contrast entre la 
insuficiencia dels sacrificis de 1'A. T., 
que havien per aixó de repetir-se, i la 
suficiéncia de l*únic sacrifici del Crist que 
consuma eternament els elegits. Altra- 
ment, hauria hagut d'explicar per qué el 
sacrifici eucarístic reprodueix 1 comme- 
mora el del Calvari, sense multiplicar-lo. 
7.—De la seva vida en carn. Αἰχὸ 

és, de la seva vida passible 1 mortal. 
Havent ofert. El grec προσενέγκας 

indica aquí el sacrifici que comporta 
una acció sacerdotal. 
Amb forta clamor. Alusió a Poració 

de Getsemaní (Cf. Lc., XXII, 42), o tal 
vegada al crit que Jesús proferí estant a 
punt de morir (Cf. Mt. XXVII, 46- 50). 

1 llagrimes. Els Evangelis només es- 
menten dos casos en qué el Senyor va 
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que va dir-li: «Fill meu ets tu, jo avui t'he engendrat», $com també diu 

en un altre lloc: «Tu, sacerdot per sempre, segons l'ordre de Melquise- 

dec.» “El qual, en els dies de la seva vida en carn, havent ofert, amb 

forta clamor i llágrimes, precs, i súpliques al que podia salvar-lo de la 

mort, i havent estat escoltat a causa de la reverencia, $tot i ésser fill, per les 

coses que pati, aprengué Pobediéncia, 31 acomplit en perfecció, esdevin- 

gué per a tots els qui l'obeeixen causa de salut eterna, *%proclamat per 

Déu pontifex segons ordre de Melquisedec. 

2. DIGRESSIÓ 

1 Sobre qué tenim encara molt a dir, i de mal interpretar, puix que heu 

esdevingut durs d'orella. 13 Perqué havent, segons el temps, d'ésser mes- 

tres, heu de menester que us sigui ensenyat de bell nou quins són els 

elements primers dels oracles de Déu, ἱ heu esdevingut freturosos de llet, 

i no d'aliment sólid. *Perqué tot aquell qui s'alimenta de llet és rude en 

la doctrina de justicia, per tal com és infant; **dels perfectes, peró, és el 

6, Ps. crx, 4; Inf. vir, 17. 7, Mt. xxvum, 46; Lc. Ἔστι, 42, 44. 12s., 1 Cor. m, 2; Gal. 1, 3. 

plorar: davant el sepulcre de Llatzer 
1a la vista de Jerusalem condemnada 
a la destrucció (Lc. XIX, 41; loan. XI, 
35). Per aquest text, sabem que ya plo- 
rar també en lP'oració de 1'hort. 

Havent estat escoltat. D'on resulta que 
no sols va pregar perqué li fos estalviat 
el calze de la Passió, ans també pels qui 
havien cregut 1 havien de creure en ell. 

Á causa de la reverencia. El pronom 
«sua» de Vg. no es llegeix en Poriginal. 
8.—Tot i esser fill. Vg. afegeix: 

«De Déu», mots que fácilment se so- 
- breentenen en el text grec. 

Aprengué. Molts exegetes remarquen 
que aquest verb no s'ha de prendre 
aquí en el seu sentit usual, ans en el de 
practicar. 

Pres en el seu sentit natural, vol 
dir que Jesucrist aprengué per ciéncia 
experimental co que, en virtut de la 
seva ciencia infinita, només sabia en 
teoria. 

9. — Acomplit en perfeccio. Esdevin- 
gut l'ideal de "home perfet, co que s'a- 
compli en la seva resurrecció i exalta- 
ció ala dreta de Déu, coma resultat del 
seu sacrifici. 

10. — Proclamat. El grec empra aquí 

una expressió molt solemne que desig- 
na Padjudicació oficial d'un titol. 

11. —L'Autor comenca aquí una 
digressió que va fins al verset 4 del ca- 
pitol VII on reprén els seus ensenya- 
ments sobre el sacerdoci de Crist. 

Sobre que. Alguns autors, com Justi- 
niani i Oecumen, pensen que aquest 
περὶ οὗ, que tradueixen sobre el qual, 
afecta Jesucrist; d'altres, com Maier i 
Bleek, són de parer que cal referir-lo a 
Melquisedec. Nosaltres, com Fillion, 
crelem que és neutre i es refereix a 
tot el concepte pontifex segons Pordre 
de Melquisedec. 

12. — Segons el temps. Els cristians 
palestinencs eren segurament els de 
data més antiga, i aquesta edat en la fe 
exigia que ja poguessin ésser mestres. 

Els elements. Aixoó és, els rudiments. 
Cf. Gal. IV, 9. 

Dels oracles. Aquest és el sentit li- 
teral. Tanmateix, aqui s'aplica al con- 
junt de la revelació cristiana. 

13. —La doctrina de justicia devia 
ésser el nom que es donava als ensenya- 
ments més elevats de la religió de Crist, 
que els hebreus encara no eren capacos 
dV'obeir. ) 
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τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς 

διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

(C. VI.) Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν 

τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας 

ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, 2 βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπι- 

θέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 5 καὶ 

τοῦτο ποιήσωμεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ θεός. 

“᾿Αδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ, φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς 

τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου ὅ καὶ καλὸν 

γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, ὃ καὶ παραπε- 

σόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν 

υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. ἴγῆ γὰρ ἧ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς 

ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις 

δι' οῦς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ [rod θεοῦ: 8 ἐκφέ- 

ρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ 

τέλος εἰς καῦσιν. 

9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα 

VI. 2 διδαχηνῖβά}}3 ποιησομεν NBKL 17 de fug||9 ayar.] αδελφοι N* 1. 72 sy; 

14. — Tenen els sentits. Aquií sentits 
significa els diversos Organs de la per- 
cepció espiritual. 

D'aquest text es desprén que la qua- 
litat de destriar habitualment amb en- 
cert el bé 1 el mal només s'adquireix 
amb un exercici llarg, sinceri elevat de 
la religió, co que, altrament, demostra 
Pexperiéncia. 

1-8. —L*autor diu que no tornará a 
donar els primers elements de doctrina 
que es donen als catecúmens — fixem- 
nos que entre ells hi ha el fonament de 
la penitencia per les obres mortes — per- 
qué els fidels a qui s'adreca ja ho han 
passat, i si tornaven a caure en aposta- 
sia, no els fóra possible de seguir de 
bell nou el cami ja fet. 

1-2. — Aquests versets ens donen els 
articles principals del catecisme cristia 
primitiu. — N'esmenten sis: penitén- 
cia (que enclou la doctrina de la re- 
dempció i perdó dels pecats), fe, bap- 
tismes (diferencia entre el de Joan i el 
de Jesús, o entre les purificacions ri- 
tuals dels jueus 1 el baptisme cristia, 
que suposa el coneixement de la Trini- 
tati de la grácia), confirmació, resur- 

recció 1 judici final. Si en lloc del ge- 
nitiu διδαχῆς, llegissim διδαχήν en acu- 
satiu, com donen alguns cóodexs, els 
dos primers articles formarien el fona- 
ment de la instrucció, i els altres qua- 
tre, el resum de tota la doctrina. 

1. —La llicó elemental. En el mateix 
sentit que més amunt, en el verset 12 
del capitol V. 

Ál més perfecte. Cal entendre aquesta 
perfecció de la doctrina més que no 
pas de la conducta. 

2. — De la doctrina dels baptismes. No 
«de la doctrina, dels baptismes», com 
alguns pretenen, car el context indueix 
a considerar els mots doctrina i baptis- 
mes com formant un sol tot. 

De la imposicio de mans. AlHusió a la 
imposició de mans damunt els nous ba- 
tejats per tal de conferir-los el sagra- 
ment de la Confirmació. Cf. Act. VIII, 
14-17 1 XIX, 6. 

El judici etern. El judici será etern 
quant als seus efectes. La senténcia 
tindrá una validesa eterna. Per als 
bons; vegeu 1 Thes. IV, 17; per als do- 
lents, 11 Thes. 1, 9. 

3.—I aixo farem. Alguns manus- 
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_menjar sólid, d'aquells qui, per habitud, tenen els sentits exercitats en 

el discerniment del bé i del mal. 

(C. VI.) *Per tal, deixant de banda la lligó elemental sobre el Crist, 

anem al més perfecte, sense posar de bell nou el fonament de la penitén- 

cia per les obres mortes i de la fe en Déu, ?*de la doctrina dels baptismes i 

de la imposició de mans, de la resurrecció dels morts i del judici etern. 

51 αἰχὸ farem, tota vegada que Déu ho permeti. 

4 Car és impossible que els qui una vegada han estat iHuminats i han 

gustat el do celestial i han esdevingut participants de l'Esperit Sant, $i han 

gustat la bona paraula de Déu i els miracles del segle venidor, δἰ han cai- 

gut, siguin altre cop renovats a penitencia, ells que crucifiquen novament 

el Fill de Déu per llur compte i el posen en ignominia. “Perqué la terra 

que beu la pluja que cau sovint sobre ella i produeix la plantada avinent a 

aquells pels quals és conreada rep la benedicció de Déu, ὃ pero si lleva es- 

pines i escardots, és reprovada i propera a la maledicció, i la seva ἢ, P'a- 

brusament. 

9 Peró de vosaltres, carissims, confiem les coses millors i més atansades 

3, lac. τν; 15. 4, Mt. τὰς 45; Inf. x, 26; IM Ptr. 11, 10. 8, Gn. 11, 17 s.; ls. v, 2, 4, 6; Os. x, 8. 

crits porten el verb fer en subjuntiu. 
Peró els critics consideren millor la 
lligó que el porta en futur, tal com el 
tradueix la Vg. - 
4.— Una vegada. Aquest adverbi 

afecta cada una de les proposicions 
enunciades en els versets 4 i 5. 

El do celestial. El conjunt de grácies 
que comporta la vida divina que Jesús 
comunica als creients, comencant per 
ella mateixa. 

Participants de T'Esperit Sant. Vegeu 
- Rom. VIII, 9 5. 

5 —I han gustat. Vg., amb menys 
Vexactesa, tradueix per nihilominus la 
simple conjunció de original. 

La bona paraula de Déu. Pot signifi- 
car l'Evangeli o les prometences divi- 
nes respecte a la gloria eterna dels cris- 
tians. 

Els miracles del segle venidor. Els 
prodigis que, en compliment de les pro- 
fecies, s'esdevenen en el regne messiá- 
nic, sobretot en els seus principis. 
6.—I han caigut. L'apostasia tan 

temuda en els hebreus per 1'Autor de la 
Lletra. 

Álire cop renovats. Aquest adverbi 

no és pleonástic, com sembla d'an- 
tuvi, si hom té en compte que el verb 
renovar significa en Sant Pau el canvi 
que s'opera en aquells qui reben el 
baptisme, i en els qui, després de re- 
bre*l, progressen en el bé. 

Sobre el carácter d'imperdonable d'a- 
quest pecat d'apostasia, vegeu la nota 
a X, 26-29 d'aquesta mateixa Lletra. 

Crucifiquen novament el Fill de Déu. 
I”israelita que apostatés de la nova fe 
declararia mancada de virtut justificativa 
la mort de Jesucrist i falsa la seva mes- 
sianitat, amb qué posaria novament la 
causa que li reporta la mort en creu. 
Només per una extensió del significat, 
altrament ben legítima, aquesta sem- 
blanca s'estén als altres pecats. 

7.—La plantada. «Herba», tradueix la 
Vg. El substantiu βοτάνη significa els 
vegetals més simples, especialment els 
cereals 1 llegums. 

ὃ. — Espines i escardots. Cf. Gn. UI, 
18, on el Senyor fulmina el cástig con- 
tra l'home prevaricador. 

D'abrusament. AMusió al foc de l'in- 
fern. 

9. — El mateix pensament exposat a 
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σωτηρίας, el καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 10οὐ γὰρ ἄδικος ὃ θεὸς ἐπιλαθέσθαι 

τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς δνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 1: ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον 

ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς 

ἐλπίδος ἄχρι τέλους, iva μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ 

πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 15 Τῷ γὰρ 

᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὃ θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος 

ὃμόσαι, ὥμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων: «zi μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε 

καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε» 15 καὶ οὕτως μακροθυμῆσας ἐπέτυχεν τῆς 

ἐπαγγελίας. 16 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης 

αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὃ ὅρκος: 1ὲν ᾧ περισσότερον 

βουλόμενος ὃ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ 

ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 1ϑἵνα διὰ δύο πρα- 

γμάτων ἀμεταθέτων, Ev οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι τὸν θεόν, ἰσχυρὰν πα- 

ράκλησιν ἔχωμεν ol καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος" 

19 ἥν ὧς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἴσερ-- 

χομένην εἷς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 30 ὅπου πρόδρομος ÚTTEP 

ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενό- 

μενος εἷς τὸν αἰῶνα. 

3: CHRISTVS SACERDOS SECVNDVM ORDINEM MELCHISEDECH EST 

LES VI.) τοῦτος γὰρ ὃ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ 

θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὃ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς 

10 χαι 19] + του χοπου KL al. || 11 πληροφορ.] + τῆς πίστεως 17 || 14 εἰ μὴ Cde f Ambr ug, 
ἢ μὴν KL* al. || 16 ανθρ.] + μεν CKL al. |] 17 τοις] + χλητοις 37} 19 ἐεχωμεν DE al. || 20 τησ.] 
+ χριστος D*E* || ΝΠ. 1 βασιλεων] + οτι εδιωξεν τους αλλοφυλους xa εξείλατο λωτ μετα 
πάσης αιἰχμαλωσιας 96. 1098r 

IT, 10. El que alli és capdavanter de la 11. —Fins a la fi. Compareu Mt. X, 
nostra salut aquí és causa de la nostrasa- 22; XXIV, 13. 
lut eterna, peró sempre consumat Ὁ 
acomplert en perfecció pels sofriments. 

10. — Déu no és pas injust. Les nos- 
tres bones obres, sobretot les de mise- 
ricórdia envers el proisme, mereixen de 
Déu una recompensa segons certa jus- 
ticia, basada en la seva misericordia 1 
en les seves prometences. Vegeu Con- 
cili Tridenti, Sess. VI, c. τό. 

Havent servit. En el N. T. el verb 
servir és emprat per significar el socors 
¡ Palmoina als desvalguts. 

12. —Per tal que no esdevingueu pe- 
resosos. D'aquestes paraules sembla de- 
duir-se que l'esperanca 1 la caritat s'ha- 
vien refredat, mateix que la fe, en molts 
dels judeo-cristians de Palestina. Per 
aixo els és proposatl'exemple dels sants 
d'ambdós Testaments.—Heuen l'herén- 
cia. Vg. tradueix «hauran l'heréncia ». 
Alguns manuscrits llatins porten potiun- 
tur en lloc de hereditabunt. 

13. — En prometre a Abraam. Sobre 
aqueixa prometenca, vegeu Gn. ΧΙ], 2, 

AAA RA 
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a la salut, ni que parlem aixi. *%Car Déu no és pas injust perque s'oblidi 

de la vostra obra i de la caritat que heu mostrat en nom seu, havent servit 

ἱ servint els sants. *Peró desitgem que cadascun de vosaltres mostri fins 

a la fi el mateix zel per a Pacompliment de P'esperanca, *? per tal que no 

esdevingueu peresosos, ans imitadors d'aquells qui per la fe i la longani- 

mitat heuen Pheréncia de les prometences. *%Car Déu, en prometre a 

Abraam, per tal com no tenia ningú major per qui jurar, jurá per ell ma- 

teix, 'dient: « Cert, jo beneint et beneiré i multiplicant et multiplicaré. » 

161 aixi obrant amb longanimitat, aconsegui la prometenca. 16 Perqué els 

homes juren pel major, i terme de tota discussió entre ells és el jurament 

per a confirmació. Per aixó Déu, volent mostrar més abundantment 

als hereus de la prometenca la immutabilitat del seu consell, interposá ju- 

rament, 184 ἢ que per dues coses immutables, en les quals ¿s impossible 

que Déu menti, tinguem un fort consol els qui ens hem cercat refugi, 

afermant-nos a l'esperanca proposada, **la qual tenim com ancora segura 

i ferma de ánima, 1 que penetra fins a l'interior del vel, on, precursor 

per nosaltres, entra Jesús, esdevingut pontifex eternament segons lordre 

de Melquisedec. 

3. (CRIST ÉS SACERDOT SEGONS L”'ORDRE DE MELQUISEDEC 

AA Perqué aquest Melquisedec, rei de Salem, sacerdot de Déu 

altissim, el que εἰχί a l'encontre d'Abraam quan tornava de la desfeta dels 
IU he 13. 1 3S:, (Gn: ΣΙ 16.5: AI xn ga) 1077 Lac τ 2: 

20, Sup. v, 6.  1s., Gn. χιν, 18 5. 
JO EX. XXI, Ll. IMEEV XV 2: 

MA AA AV. τ seg. AVIL, 5, 
seg.; XXII, 16 seg. 
14. — Dient: «Cert... Cf. Gn. XXII, 

16-18. L'Autor cita lliurement; diu 
«et multiplicaré», en lloc de: «multi- 
plicaré la teva semenca». 

15. — Obrant amb longanimitat. De 
la primera prometenca feta per Déu a 
Abraam a la naixenca d'Isaac, trans- 
corregueren vint-i-cinc anys. 

16. — Juren pel major. Vg. afegeix 
sui. Major significa aqui Déu, o el nom 
de Déu, que és el primer de tots els és- 
5615. : 

17. — Áls hereus de la prometenga. La 
prometenca feta a Abraam anava tam- 
bé adrecada als seus descendents, pri- 
mer als carnals, o sia els jueus, després 
als espirituals, o sia els cristians. 

18. — Dues coses immutables. La pro- 
metenca i el jurament que la ratifica. 

19. — Com dncora. En moltes me- 
dalles antigues, l'esperanca és simbo- 
litzada per una áncora. 

Fins a P'interior del vel. AlHusió directa 
al Sant dels Sants. Cf. Ex. XXVI. 33 
PERIS M2 DAR 

20. — Precursor. Metáfora manlle- 
vada als soldats que feien d'exploradors 
en les avancades dels exércits. 

1. — Perque aquest Melquisedec. L”'Au- 
tor reprén aqui el raonament trencat en 
el verset 11 del capitol anterior. 

Salem. No és, com han pensat molts, 
entre altres St. Jeroni, la població de 
Salim, de la qual es parla en lo. II, 
23, sinó la ciutat de Jerusalem. 

Quan tornava de la desfeta dels reis. 
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τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 246 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρι- 

σεν ᾿Αβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα 

δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης, 5 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, 

ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμέ- 

νος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἷς τὸ διηνεκές. Θεωρεῖτε δὲ 

πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ δεκάτην ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὃ 

πατριάρχης. 

ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν 

τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿Αβραάμ' 

6 ὃ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν τὸν ᾿Αβραάμ, καὶ τὸν 

ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν. 

ὃ καὶ ol μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες 

Ἰχωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ 

ἔλαττον ÚTIO τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. ϑκαὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνή-- 

9 καὶ 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι’ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευὶ ὃ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται" 

Er γὰρ ἐν τῇ ὄσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ [δ] Μελ- 

χισεδέκ. 

σκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 

Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὃ λαὸς γὰρ 

ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ 

ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; 

15 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις 

γίνεται. 15 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς 

1 fin.] + xa: αβραασμ suhoynders vr αὐτου D*E* 61 || 2 om. απὸ D*E*f vz [] om. αβρ. D*E" || 
4 om. OUTOS DETE8t || om. var BD*E* fuld sy? |] 9 λευεις BC*(A) || 11 om. nv B || νενομοθετητο EKL 
al. || 12 om. xa νομον B 

Vegeu aquest fet históric relatat a Gn. 
XIV, 1-17. 

I el benei. Per aquest acte, propi 
d'un superior, Abraam reconeixia la 
superioritat de Melquisedec damunt 
Vell. 

2. —Rei de justicia.  L'Autor ens 
dóna la veritable interpretació del mot 
hebreu que Josef tradueix per Rei just 
en la seva obra Bellum Jud. VI, 10. — 
Antigament, sobretot entre els jueus, 
els noms tenien una importancia cab- 
dal. No és, doncs, d'estranyar que 
"Autor es valgui dels noms per refor- 
car la seva tesi. 

3. — Sense pare, sense mare, sense ge- 
nealogia. L”Autor troba valor figurativa 
en la circumstáncia de callar 1'Escrip- 
tura aquests detalls de Melquisedec, 
omissió verament remarcable en PA. 

T. on les genealogies tenen una gran 
importancia. 

Que ni té principi de dies... L*omis- 
sió d'aquests detalls biográfics en Mel- 
quisedec, que era corrent de posar sem- 
pre en les Escriptures de 1'A. T., dóna 
a aquest Rei-Sacerdot una aptitud es- 
pecial per a simbolitzar l'eternitat del 
Messias, que prové d'un origen divi. 
Igual aprofitament del silenci de 1'Es- 
criptura en la frase roman sacerdol per- 
petualment. 

4.—El patriarca. Deixem aquest mot, 
com en loriginal i en Vg., a Púltim de 
la frase. Aixo i Particle determinat, 
que ja porta en grec, comunica no poca 
energia a l'expressió. 

5. — Tenen el manament segons la llei. 
AMHusió a Pobligació que tots els israe- 
lites tenien de pagar el delme als levi- 
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reis, i el benei, 34] qual també Abraam reparti delme de tot, i que és in- 

terpretat primerament rei de justicia, i després també rei de Salem, go és 

rei de pau, ¿sense pare, sense mare, sense genealogia, que ni té principi 

de dies, ni fi de la vida, ans és assimilat al Fill de Déu, roman sacerdot 

perpétuament. *] considereu com és de gran aquest, al qual doná delme 

de les despulles fins i tot Abraam, el patriarca. 51 certament, els qui d'entre 

els fills de Levi reberen el sacerdoci tenen el manament segons la llei de 

rebre el delme del poble, co és de llurs germans, bé que sortits del llom 

d'Abraam. 

d'Abraam ¡ benei el que tenia les prometences. 

6 Peró aquell que no deriva d'ells la genealogía rebé el delme 

“Ara, sense cap contra- 

8 l aci certament reben delmes homes 

que moren, pero alli un de qui és testimoniat que viu. 

dicció, el menor és beneit pel major. 

91, si val a dir la 

paraula, per Abraam, finsi tot Levi, el que rep delmes, paga delme; 19 puix 

que encara era en els lloms del pare quan li sortíi a Pencontre Melquisedec. 

1 Doncs si la consumació fos pel sacerdoci levitic, puix que fou sota ell 

que el poble rebé la llei, ¿quina necessitat hi havia encara que sorgis un 

altre sacerdoci segons l'ordre de Melquisedec, i que no s'anomenés segons 

Pordre d'Aaró? 

forca el canvi de llei. 

3, Sup. v,6 5, Nm. ΧΥ͂ΠΙῚ, 21 5.5 Dt. xvi, 3; los. x1v, 4. 

tes, els quals devien pagar-lo als sacer- 
dots. Cf. Nm. XVIII, 21 i Dt. XIV, 
22-29. 

6. —El fet que Abraam, del qual, 
per mitjá de Levi, heretaven llur digni- 
tat els sacerdots de la Llei mosaica, do- 
nés delmes a Melquisedec demostra la 
superioritat del sacerdoci d'aquest. El 
mateix es dedueix de la benedicció do- 
«nada per Melquisedec a Abraam. 

8.—I aci certament. En el sistema 
de la religió mosaica, de la qual eren 
contemporanis l'Autor ¡ els lectors. 

Homes que moren. Els sacerdots jueus 
eren mortals. Melquisedec, en canvi, 
és considerat com a immortal per tal 
com la Biblia el presenta al ple de la 
vida 1 no esmenta per res la seva mort. 

Pero alli. Aixó és, en el passatge 
del Génesi que fa referencia a Mel- 
quisedec. 

9. —L, si val a dir la paraula. Amb 
aquest incís tempera l'Autor la cosa 
extraordinaria que está a punt de dir 
referent al sacerdoci de la Llei nova. 

12 Car, en canviar-se el sacerdoci, s'esdevé també per 

13 Perqué aquell de qui es diuen aquestes coses fou 

11, Sup. v, 6. 

Levi... paga delme. Per bé que 
Abraam no era sacerdot, peró contenia 
en germen junt amb els seus descen- 
dents, el sacerdoci i totes les institu- 
cions de la teocrácia jueva; per aixo, 
per mitja d'ell, Leví pagá delmes a 
Melquisedec. 

11. — La consumacio. L'acompliment 
de la perfecció en les relacions entre 
Déu 1 els homes. 

Fou sota ell que el poble rebé la llei. 
I”haver el poble elegit rebut la llei 
sota el sacerdoci levític, posat al cim 
de lP'alianca celebrada al Sinaí, demos- 
tra la importancia capital del sacerdoci 
en la teocrácia jueva. 

12. — En canviar-se... el canvi... 
I*Autor empra aquests mots a guisa 
d'eufemisme, per tal de suavitzar els 
conceptes d'abrogació i derogació. 

El canvi de sacerdoci comporta el de 
sacrifici, i amb ell el de tot el sistema 
de relacions entre Déu 1 els homes. Es 
tota la religió la canviada. 

13. — Aquell de qui es diuen aquestes 
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οὐδεὶς Tipovéoynxkev τῷ θυσιαστηρίῳ: lTmpósnmlov γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα 

ἀνατέταλκεν ὃ κύριος ἣμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωῦσῆς 

ἐλάλησεν. 15 Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἔστιν, εἰ κατὰ τὴν 

δμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 18 οὐ κατὰ νόμον 

ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. 1ἴ μαρ-- 

τυρεῖται γὰρ ὅτι 

«σὺ ἱερεὺς εἷς τὸν αἰῶνα 

κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. » 

18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς 

καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὃ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείτ- 

τονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. Kal καθ’ ὅσον οὐ χωρὶς 

δρκωμοσίας, --- ol μὲν γὰρ χωρὶς δρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 51 ὃ 

δὲ μετὰ δρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς AUTÓV* 

> ,ὔ A > 

« ὥμοσεν κύριος, καὶ od μεταμεληθήσεται: 

σὺ ἱερεὺς εἷς τὸν αἰῶνα" » — 

33 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ᾿Ιησοῦς. 35 Καὶ 

οἵ μὲν πλείονές εἶσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παρα- 

μένειν: 3246 δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἷς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν 

ἱερωσύνην: *óBev καὶ σώζειν εἷς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσ- 

13 προσεσχεν AC 17 αἱ. [} 14 nuov] + τησους 17. 31 || 16 σαρχιχῆς ΕΚ al. || 17 μαρτυρει C 
ΚΙ, αἱ. 1} «τ fin.] + χατα τὴν ταξιν μελχισεδεχ 4ΠΕΚΙ,Ρ al sy || 22 τοσουτον EKL al. || om. xa DE 
KLP al. || 24 tepariav D* 

coses. El nou sacerdoci no és segons 
ordre d'Aaró, perqué aquest nou sa- 
cerdot, de qui són dites les profecies 
del Salm CIX, és de la tribu de Juda, i 
no, com Aaró, de la de Levi. Recor- 
dem la importancia que les tribus tenien 
en el sistema politico-religiós d'Israel 
¡ que a la de Leví estava vinculat el sa- 
cerdoci. 

14.— De la tribu de Juda. Els fets 
manifestaven, en efecte, que Jesucrist 
no provenia de la tribu de Levi, sinó de 
la de Judá. Cf. Mt. 1, 3; Lc. III, 26; Apc. 
V, 5. El titol Nostre Senyor, sense el 
nom propi de Jesús, és molt rar en el 

15. —La necessitat del nou sacerdo- 
ci és encara més palesada per la insu- 
ficiencia de l'antic. 

16. — El sacerdoci levitic era trans- 

més i adquirit per generació carnal; el 
de Crist, en virtut de la unió hipostá- 
tica, que és una vida indissoluble. Per 
aixo, a diferencia d'aquell, és un sacer- 
doci etern. Vegeu més avall, vv. 23- 
25. — Remarquem en aquest verset la 
doble antítesi entre llei i virtut, 1 en- 
tre ordenament carnal 1 vida indisso- 
luble. 

El sacerdoci levític era carnal perqué 
només s'ocupava de coses externes ; 
per aixó havia de cedir el lloc a un sa- 
cerdoci espiritual, que mira principal- 
ment a la purificació del cor. 

18. — L'ordenament precedent. Aques- 
tes paraules indiquen o la legislació 
mosaica tota sencera, O més restringi- 
dament, el sacerdoci aaronític, que és 
el que creiem més probable. Aquest 
sacerdoci és abrogat per les dues cau- 
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membre d'una altra tribu, de la qual ningú no servi a Paltar, **puix que 

és cosa manifesta que nostre Senyor sorgi de la tribu de Juda, de la qual 

tribu res no digué Moisés de pertocant al sacerdoci. 151 encara és molt 

més palés, si segons semblanca de Melquisedec sorgeix un altre sacerdot, 

16€] qual no ho esdevingué segons la llei de l'ordenament carnal, sinó 

segons la virtut de la vida indissoluble. 17 Car d'ell és testimoniat : 

«Tu, sacerdot per sempre, 

segons Pordre de Melquisedec.» 

18 Perqué abolició és feta certament de l'ordenament precedent per la seva 

impoténcia i la seva inutilitat, *? per tal com la llei no dugué res a perfec- 

ció complida, ans fou introducció d'una esperanca millor, per la qual ens 

atansem a Déu. 391 en quant no fou sense jurament — perque aquells són 

fets sacerdots sense jurament, * peró aquest, amb jurament per aquell que 

li diu: 

«Ha jurat el Senyor i no se'n penedirá : 

tu ets sacerdot per sempre» —, 

22 en tant també fou Jesús fiador d'una millor alianca. 3251. aquells foren 

creats sacerdots en gran nombre, perque la mort els impedia de romandre ; 

2£peró aquest, per tal com roman per sempre, té un sacerdoci immutable. 

17, Ps. EXE, A. 

ses (impoténcia 1 inutilitat) exposades 
en els versets anteriors. 

19. — La llei no dugué res a perfeccio 
complida. Τελειοῦν en el Henguatge 
biblic vol dir portar una cosa al terme 
ideal, que marca la perfecció d'un és- 
ser. La Llei no acompli o perfecciona 
res, perqué era purament externa i fi- 
gurativa; la santedat interior, la verita- 
ble perfecció religiosa només es té en 
virtut de la Llei nova. 

Per la qual ens atansem a Déu. En 
PA. T., només als sacerdots era per- 
més de penetrar dins el santuari. En 
el N. T., tenim la prometenca de viure 
eternament amb Déu, per una posses- 
sió mútua que s'inicia ja en aquesta 
vida. 
20.—I en quant no fou. L”original 

manca del verb fou que facilment se 
sobreentén. 

51. PS. ΕΥΣ;, ἡ. 22, Inf. vir, 6. 

Perqué aquells. Segons Vg., «els al- 
tres.» 

21.— Ha jurat el Senyor... En el 
Salm CIX, 4, aquests mots són una 
fórmula d'introducció a l'oracle pro- 
piament dit, que comenca: «Tu ets 
sacerdot». L'Autor, peró, considera la 
dita introducció com formant part del 
llenguatge divi, per tal com enclou el ju- 
ramenton recolza la seva argumentació. 

El sacerdoci leviític fou instituit sense 
jurament, al revés del de Jesucrist, co 
que demostra la gran superioritat d'a- 
quest. Les paraules ino se'n penedira 
són la fermanca més segura possible 
de la perpetuitat del nou sacerdoci. 

24. — Té un sacerdoci immutable. Vg. 
tradueix «sempitern.» D'altres traduei- 
xen inviolable, aixó és, perpetu i absolut. 
El mot ἀπαράβατον comporta totes 
aquestes interpretacions. 
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ἐρχομένους δι᾽’ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἷς τὸ ἐντυγχάνειν ὕπεὲρ 

αὐτῶν. 

26 Τοιοῦτος γὰρ ἧἣμῖν [καὶ] ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαν- 

τος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἅμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 

γενόμενος: ?15c οὐκ ἔχει καθ’ ἣμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ ol ἀρχιερεῖς, 

τιρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ 

λαοῦ: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας. 383 ὃ νόμος γὰρ 

ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὃ λόγος δὲ τῆς 

δρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον vidv εἷς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

(C. VIT.) :Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν 

ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, 2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπη- 

ξεν ὃ κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος. ὃ πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν 

δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται: ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ 

τπιρροσενέγκῃ. “εἶ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεὺς, ὄντων τῶν 

προσφερόντων κατὰ [τὸν] νόμον τὰ δῶρα: ὅ οἵτινες ὑποδείγματι καὶ 

σκιᾶ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωῦσῆς μέλ- 

λων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν: «ὅρα» γάρ φησιν, «ποιήσεις πάντα κατὰ 

τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει» Úvuvi δὲ διαφορωτέρας 

τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις 

ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 

1 Εἰ γὰρ ἣ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμτιτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο 

26 om. 101 19 NCKLP al. lat arm }} 27 o ἀρχίερευς Der || θυσιαν DEP al. || προσενεγχας ΝΑ al, 
|| 28 tepers De |] VII. 1 ovp.] υψήλοις 17 Ems || 2 om. xa 29 NBD*E 17 || 4 o0uv] yap EKL al. syh || 
οντων] + των tepewv KL al. sy || om. τον N*AB 17 al. |]6 om. xar D'K al. || 7 etepas B* 

25. — Acomplidament. Més exacte 
que «perpétuament», com llegim en Vg. 

Per ells. «Per nosaltres», diu Vg. amb 
menys d'exactesa. 

26. — Si, com els sacerdots de lA. 
T., el Crist hagués d'oferir sacrificis 
pels seus propis pecats, abans que pels 
del poble, necessitaria un altre sacerdot 
que suplis la seva insuficiéncia. 

27. — Com els pontifexs. La compa- 
ració €s entre Crist 1 els pontifexs de 
PA. T., no tots els seus sacerdots, com 
podria fer creure la versió «quemad- 
modum sacerdotes» de Vg. 

28. — Feblesa. Cal prendre aquest 
mot en tots sentits, peró sobretot en 
sentit moral. Vegeu més amunt: V, 2. 

Després de la llei. La llei fou donada 
a Moisés; el jurament fou fet a David, 

alguns segles després. — El Fill consu- 
mat per tots els segles. Vegeu les notes a 
II, 101 V, 9. 

Noteu el contrast entre homes 1 el Fill. 
VIM-IX. — Demostrada la superiori- 

tat de Crist respecte als sacerdots levi- 
tics quant a la seva persona, 1'Autor 
s'empren ara de demostrar-la quant al 
ministeri sacerdotal. Es fixará en dos 
punts: el lloc on s'exerceix el ministeri 
(c. VII) i el sacrifici ofert (c. IX). 

1.—Punt capital. Algunms creuen 
que cal traduir κεφάλαιον per recapitu- 
lació o sumari de les coses dites ante- 
riorment. Peró el context s'adiu més 
amb el significat que li atribuim, se- 
guint els més assenyalats intérprets. 

2.— I del veritable tabernacle. Hom 
sap que, origináriament, el lloc on s'e- 
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25 Per on, pot també salvar acomplidament els qui per ell s"atansen a Déu, 

vivint sempre per a intercedir per ells. 

26 Perqué tal sacerdot ens esqueia, sant, innocent, incontaminat, se- 

parat dels pecadors i esdevingut més alt que els cels; “el qual no té 

necessitat cada dia, com els pontifexs, d'oferir victimes primer pels pecats 

propis, després pels del poble, car tot aixó ho féu d'una vegada oferint-se 

ell mateix. ?BPerqué la llei constitueix pontifexs homes que tenen feble- 

sa, peró la paraula del jurament, que ve després de la llei, el Fill consumat 

per tots els segles. 

(C. VIII.) *Punt capital, doncs, de les coses dites: tenim un tal pon- 

tifex que s'ha assegut a la dreta del soli de la majestat en els cels, ?minis- 

tre del santuari i del veritable tabernacle que muntá Déu i no pas un 

home. *Car tot pontifex és constituit per a oferir dons i victimes, per 

la qual cosa cal que aquest també tingui qué oferir. *Si, doncs, fos da- 

munt la terra, ni tan sols seria sacerdot, havent-hi els qui ofereixen 

els dons segons la llei, *els quals exerceixen el culte en figura i ombra 

de les coses celestials, segons fou dit en oracle a Moisés, quan estava a 

punt d'acabar el tabernacle; car digué: « Mira i fes-ho tot segons el model 

que t'ha estat ensenyat en la muntanya.» *Peró ara ha aconseguit un 

ministeri més elevat, tant com d'una millor alianca ha estat fet mitjancer, 

la qual sobre millors prometences ha estat bastida. 

1 Car si aquella primera fos intitllable, no se cercaria lloc per a una de 
25, lo, τὰν 6. 27, Lv. xvx1, 6; Sup. v, 3; Inf. 1x, 7, 12. A E ἃς 

5, Ex. xxv, 40; Act. vir, 44; Inf. x, 1. 6, Sup. vit, 11, 22. 
2, Nm. xxiv, 6. 38, Sup. v, 1. 

xercia el culte mosaic era una simple 
tenda, figura del cel, que és el taberna- 
cle real on el suprem Pontifex Crist 
exerceix el seu sacerdoci eternal. 

. 4. —El tabernacle de la Llei Antiga 
“era ombra del celestial, en qué ha en- 
trat el Crist, el qual, per aixó, és sacer- 
dot en el cel. Si fos damunt la terra, 
com els sacerdots levítics, és a dir se- 
gons la Llei, ni tan sols seria sacerdot, 
per tal com ja n'hi ha que ofereixen els 
dons legals. I no importa que al cel no 
ofereixi sacrifici, perque la dignitat sa- 
cerdotal no s'adquireix amb el seu 
exercici. Crist fou sacerdot des del pri- 
mer moment de la seva encarnació 
(vegeu més avall X, 5-7 citant Ps. XL, 
7-9) 1 ho roman eternament. 

Si, doncs, fos. El verb fos no es lle- 
geix en loriginal. 

Els qui ofereixen. Vg. tradueix «ofe- 
rissin». 

5. — Figura i ombra. La relació en- 
tre les dues Aliances és expressada en 
aquesta Lletra de quatre maneres: figura, 
ombra, antitipus 1 semblanca. L"ombra 
és oposada al cos, l'antitipus a la veritat, 
la figura i la semblanca a la realitat. 

Mira... Manlleu fet a Ex. XXV, 40 
citat lliurement segons els LXX. El 
mot fot és una addició feta per 1*'Autor. 

6. — Un ministeri. El grec λειτουρ- 
yia ens indica que es tracta d'un minis- 
teri sacerdotal. 

Sobre millors prometences. Les pro- 
metences fetes per Déu a Israel en ins- 
tituir la primera alianca eren temporals 
1 transitories; les del N. T. són espiri- 
tuals 1 eternes. 

7. — Si aquella primera fos intitllable. 
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τόπος. ὃ μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει: «ἰδοὺ ἥμέραι ἔρχονται, λέγει 

κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα 

διαθήκην καινήν, ϑοὺ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν 

αὐτῶν ἐν ἡμέρα ἔπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ 

ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 1θὅτι αὕτη ἣ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ 

οἴκῳ ᾿Ισραὴλ μετὰ τὰς Npépac ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου 

εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 

ἔσομαι αὐτοῖς sic θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 1! καὶ οὐ μὴ 

διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

λέγων: γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως 

μεγάλου αὐτῶν. [23ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 

ἁμαρτιῶν αὐτῶν od μὴ μνησθῶ ἔτι.» 18ἐν τῷ λέγειν « καινὴν» πεπα- 

λαίωκεν τὴν πρώτην: τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφα- 

νισμοῦ. 

4. CHRISTVS SIMVL HOSTIA PERFECTA EST 

(C. IX.) *Elxe μὲν οὖν καὶ Y πρώτη δικαιώματα λατρείας τό TE 

ἅγιον κοσμικόν. 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἣ πρώτη, ἐν ἣ ἥ τε λυχνία 

καὶ ἣ τράπεζα καὶ ñ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται “Ayia: ὅ μετὰ 

δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἣ λεγομένη “Ayia “Aylov, : χρυσοῦν 

ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην 

9 ἡμεραῖις B 34} γῆς] τῆς DES 43} 10 διαθηχὴ] + μου ADErE8r || χαρδιαν y |] 11 πολιτὴν] 
TAnotov Ρ αἱ. ξυρ -γ || uixpov] + αὐτῶν Lal. sy [| 12 αμαρτ. αυτ.] + χαι τῶν ἀνομιὼν AUTWY 
ADEKLP al. ||IX. 1 om. xa: Bal. .}Ρ || πρωτὴ] + σχηνὴ 47. 73 al. |} 2 apt.] + χαι το χρυσουν 

θυμιατήριον B aeth || ta ayia B|] ay.] + αγιων AD*E |]3 τὰ ayia των αγιων BKL al. || 4 om. χρυ- 
couy et θυμιατ. χαι B aeth 

Més amunt (VII, 11, 19) ja ha dit que mentre que la nova és definitiva fins a 
no ho era. la fi dels temps. 

8. — Blasmant aquells. No la llei, Prop de la desaparicio. Mot més suau * 
sinó els jueus, que tan malament l'ha- 
vien complerta. 

Diu... S'entén Déu, per mitjá del 
profeta Jeremias. Cf. Ir. XXXI, 31. 

Una alianca nova. Α remarcar la 
importáncia de la paraula nova. Aques- 
ta alianca nova és descrita per carácters 
negatius (v. 9) i positius (10-12). 

10. —Donaré. Cf. Ez. XI, 19-20; 
XXXVI, 26-28. 

13. — Diferéncia cabdal entre les 
dues Aliances és que la primera era 
subjecta a envelliment i a caducitat, 
com ressurt del text citat de Jeremias, 

que «interitum » emprat per Vg. en 
aquest passatge. 

1-10. — Tots els sacrificis de 1'A. T. 
eren figura del de Crist, pero 1"Autor es 
deté en el més important, el del dia de 
DExpiació, únic en qué intervenia el 
Gran Sacerdot i que era per excelléncia 
el sacrifici pel pecat. L*Autor el des- 
criu amb gran luxe de detalls, dels quals 
dedueix ací 1 allá de lPEpistola analo- 
gies i diferéncies amb el sacrifici de 
Crist. El simbolisme més essencial és 
la divisió del tabernacle en dues parts, 
separades per un vel, que significava 
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segona. 3Perqué blasmant aquells, diu: «Heus aci que vénen dies en 

qué conclouré una alianca nova sobre la casa d'Israel i sobre la casa de 

Judá, 9no pas com Palianca que vaig fer amb els pares llurs el dia que jo 

vaig agafar la seva má per traure'ls de la terra d'Egipte, perqué ells no 

perseveraren en la meva alianca i jo em vaig desentendre d'ells, diu el 

Senyor. *Perqué aquesta és Palianga que disposaré amb la casa d'Israel 

després d'aquells dies, diu el Senyor: donaré les meves lleis en llur pensa 

i en llur cor les escriuré, ijo els seré Déu i ells em seran poble. Ino 

ensenyaran cadascú el seu vei i cadascú el seu germá, dient: Coneix el 

Senyor, perqué tots em coneixeran, del més petit al més gran d'ells. 

12 Car jo seré propici a llurs injusticies i no em recordaré més de llurs pe- 

cats.» 13 En dir «nova», antiquá la primera: i allóo que torna antic i enve- 

lleix ja és prop de la desaparició. 

4. CRIST ÉS TAMBÉ LA VÍCTIMA PERFECTA 

ES 
tuari munda. 

1 Tenia també la primera reglaments de culte 1 el san- 

2 Car fou aparellat el "Tabernacle primer, en el qual hi 

havia el canelobre, i la taula, i la proposició dels pans, el qual s'anomena 

el Sant, 51 darrera del segon vel, el tabernacle anomenat Sant dels Sants, 

í que tenia un encenser d'or i arca del testimoni recoberta d*or pertot, en 
8 s., Ir. xxx1, 31-34. 10, II Cor. vr, 16; lof. x, 15. 12, Inf. x, 17. 28 EX, VE] το χαχνν, Bs XL 3 S: 

4, Lv. xvi; Nm. xvi; IRg. vit, 9; U Par. v, 10. 

que P'accés al Santuari del cel encara 
no era lliure. Calia que vingués el 
Gran Pontifex etern, el Crist, que d'una 
vegada per sempre l'obrís per entrar- 
hi ell i emmmenar-hi tots els seus fi- 
els. 

1. — Tenia. Vg. tradueix tingué.— 
La primera. Se sobreentén alianca. Les 
edicions d'Erasme afegeixen σκηνή (ta- 
bernacle) al costat del pronom grec cor- 
responent a primera. — Reglaments de 
culte. L'expressió «iustificationes cultu- 
rae» de Vg. conserva tot el regust d'he- 
braisme que hom copsa en l original. 

2. — Canelobre. Vg. insereix «ca- 
nelobres», en plural. Tanmateix, dins 
el Tabernacle no n*hi havia més 
d'un, mentre en el temple de Salomó 
n'hi havia deu. Cf. Ex. XXV, 31-39 
i I Rg. VIL 49. Vg. empra el plu- 
ral potser per suggestió dels set brocs 

29 - NOU TESTAMENT. XIV 

que tenia el canelobre del Tabernacle. 
La proposició dels pams. També es 

diu «els pans de la proposició», que eren 
els dotze pans amb qué era signifi- 
cat l'homenatge 1 l'ofrena de les dotze 
tribus. 

El qual. Aquest relatiu és femeni en 
grec, per tal com es refereix a taberna- 
cle. Ara bé, aquest nom, que en grec 
és femeni: ἣ σκηνή, és neutre en llatíi; 
per tant, el relatiu gramaticalment ha- 
via d'ésser posat en forma neutra: quod 
en lloc de quae. 

3. — El segon vel. El primer vel es 
trobava en entrar al Tabernacle. Cf. 
Ex. XXVI, 31-36. 

Sant dels Sants. Superlatiu hebreu 
que significa santissim. 

4. — Un encenser. El mot θυμια- 
στήριον és traduit per encenser 1 entés 
en aquesta accefció estricta. Sembla, 
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πάντοθεν χρυσίῳ, Ev ἣ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ $ ῥάβδος 

᾿Ααρὼν ἣ βλαστήσασα καὶ αἷ πλάκες τῆς διαθήκης, ὅ ὑπεράνω δὲ αὐτῆς 

Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον: περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν 

λέγειν κατὰ μέρος. δ Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἷς μὲν τὴν 

πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦν-- 

τες, εἷς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ, τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὃ ἀρχιερεύς, od 

χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων, 

δ τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν 

τῶν ἁγίων ódov ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν, 9 ἥτις παρα- 

βολὴ εἷς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσ- 

φέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώματα 

σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 

1 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ 

τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ 

ταύτης τῆς κτίσεως, 15 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ 

30m. Ἢ 29 Β 37}} ς χερουβειν BE(AD* vg) || 9 τις] + πρώτη D*E || ny] ον EKLPd || 10 om. xa: 
πομ.. 47 || Barr. χαι διχαιωμασιν EKL al. f vz sye |] 11 μελλ.] γενομενων BD*e sy 

peró, preferible d'entendre amb aqueix 
mot l'altar dels perfums. 

En la qual bi havia... Cf. Ex. XVI, 
33-34 1 Nm. XVII, 7-10. 

Les taules de Palianga. Les taules de 
la Llei que el Senyor dona a Moisés al 
Sinai, i que al principi foren posades en 
interior de P'arca, d'on després foren 
tretes. Vegeu Ex. XXV, 16; XXXI, 
181 XXXII, 15. 

5- — Querubins de gloria. No cal en- 
tendre aquí els querubins gloriosos del 
cel, com pensen molts, entre ells Es- 
tus, sinó els querubins que hi havia 
damuntel propiciatori. Vegeu Ex. XXV, 
18-22. 

6. — Enlren.. Ve. « En- 
traven». 

A acomplir les funcions del culte. Vg. 
tradueix: «a acomplir les funcions dels 
sacrificis». Cal recordar que a l'inte- 
rior del Sant no s'oferia cap sacrifici 
própiament dit. 

7. — El pontifex de PA. T. oferia per 
a ell mateix abans de fer-ho per al po- 
ble. Peró Jesucrist que era sant i im- 
macular (VII, 26, 27) no tenia necessi- 
tat d'oferir per a ell. 

tradueix : 

Una vegada a Pany. El gran sacerdot 
entrava en el Sant dels Sants només el 
dia de 1'Expiació. 

Per a ell mateix. Vg. tradueix «pro 
sua», aixó és per ala seva ignorancia, 
mot que en aquest passatge significa tota 
mena de mancaments. Cf. Ps. XXIV, 
Ta NA 

8. — El cami del santuari. No pas el 
santuari dels hebreus, sinó aquell de 
qué aquest era ombra, o sia el del cel, 
el cami del qual era barrat mentre dura 
en vigor la Llei Antiga. 

9. —Semblanga. Vegeu VI, 5. 
El temps present. Es una fórmula 

oposada a les expressions el món futur 
(IL, 5), el temps venidor (V, 5) empra- 
des en altres llocs per 1'Autor. Aques- 
tes representen el temps messiánic; 
aquella, el de la Llei Antiga, que, en 
ésser escrita la Lletra, de fet encara no 
estava ben acabat, puix encara estaven 
en peu el Temple 1 el seu culte. 

Segons la qual. Alguns manuscrits i 
moltes edicions gregues insereixen καθ᾽ 
ὅν, co que obligaria a traduir: segons el 
qual, sobreentés el mot temps. Tan- 
mateix, la lligó adoptada, que és la que 
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la qual hi havia una urna d'or contenint el manna i la verga d'Aaró que 

brostá i les taules de Palianga, %i damunt d'elles, querubins de gloria 

que aombraven el propiciatori; de les quals coses, no cal parlar-ne ara per 

parts. Totes les coses aixi aparellades, al primer tabernacle entren 

tostemps els sacerdots a acomplir les funcions del culte, *peró al segon, 

només una vegada a l'any el pontifex, no sense sang, que ofereix per a 

ell mateix i per les ignoráncies del poble, %aixó significant 1Esperit Sant, 

que encara no s'havia palesat el cami del santuari, mentre el primer taber- 

nacle s'aguantava, 514 qual cosa és una semblanca envers el temps pre- 

sent, segons la qual s'ofereixen dons i victimes que no poden fer perfecte 

segons consciencia el qui ret culte a Déu, no consistint sinó en menjars 

i begudes i diferents lavatoris, reglaments carnals fins al temps de la 

reforma. 

M“ Pero el Crist, havent-se presentat pontifex dels béns futurs, a través 

del tabernacle millor imés perfecte, no fet de mans, go és no d'aquesta 

creació, *?ino amb sang de bocs i vedells, sinó amb la propia sang, en- 
IBA AX τὸῦ VIVE 28. 

11, Enf. παρ. 
EZ A 

III, 21. 

la Vg. accepta, és la reconeguda avui 
com la més veritable. 

Que no poden fer perfecte. El valor 
oficial dels sacrificis de PA. T. era 
de fer oblidar a Déu les infidelitats 
del seu poble, que el podien fer desdir 
de lPAlianca, bilateral com era ella. 
Aixi no produien sinó una justificació 
carnal, o externa, en virtut d'una mena 
de ficció legal. Car és evident que la 
sang dels animals no pot rentar el pecat 
ni purificar la consciencia. (Vegeu VII, 
191 X, 4). 

ες 10.— Al temps de la reforma. L'épo- 
ca messiánica que havia de reformar la 
Llei Antiga, menant-la a tot acompli- 
ment. Cf. Ir. VIII, 10 ss. 

11. — Un altre contrast entre els dos 
sacrificis: el de lloc. El sacrifici aaró- 
nic s'oferia en un tabernacle corrupti- 
ble, terrestre, fet de má d'home, figu- 
ratiu; el de Crist, en un santuari celes- 
te, construit per Déu, ideal 1 perfecte. 
Ver. VIH, 2). τ". 

Pero el Crist, havent-se presentat. Co- 
menca aqui una colpidora antiítesi entre 
el sacerdoci de Crist i el de "Antic Tes- 
tament. La versió [1414 tradueix: quan 
advingue. 

9, Sup. v, 1; laf. x, 1 8. 
125 ACE 28: Ink: ΣΟ 0145 XD, 20- 

10 Ly xs: Gol: 1 165 1. Ptr: 

Pontifex dels béns futurs. Futurs des 
del punt de vista del culte levític que 
els preparava, si bé per a 1'Autor de la 
Lletra ja havien arribat. 
Á través del tabernacle millor i més 

perfecte. A semblanca del gran sacer- 
dot jueu, el Crist, abans d'entrar en el 
veritable Sant dels Sants, o sia el san- 
tuari celeste, hagué de passar per un 
primer tabernacle, ací descrit. Els in- 
térprets no estan d'acord a designar-lo. 
Sant Tomás creu que és el cel sideri, 
gue Jesús hagué de travessar en la seva 
Ascensió, per arribar a 1'Empiri. No 
és probable, perqué aquest cel inferior 
no es pot dir que no sigui d'aquesta 
creació. Més probablement pensen d'al- 
tres (St. J. Crisost., Teodoret, Teofi- 
lacte, Ribera, etc.) que és el cos de 
Jesús, immolat al Calvari. Format di- 
rectament per 1'Esperit Sant, li conve- 
nen totes les qualitats esmentades en 
aquesta descripció. Es passant per ell 
i pels seus sofriments que el Fill de 
Déu pogué penetrar en el Santuari etern. 

12-14. — Un altre contrast és la ma- 
téria del sacrifici. Allí era la sang de 
braus i de bocs; aci, la de la Víctima 
pura, del mateix Fill immaculat. 
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ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ, εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν edpápe- 

νος. Bel γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντί- 

ζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ atua τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν 

προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν 

ἔργων sic τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. Kal διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς 

μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν Emi τῇ 

πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἵ κεκλημένοι τῆς 

αἰωνίου κληρονομίας. ᾿᾿θὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι 

τοῦ διαθεμένους Ἡ 1ἰδιαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε 

ἰσχύει ὅτε EA ὃ διαθέμενος. 15 Οθεν οὐδ᾽ Y πρώτη χωρὶς αἵματος 

ἐγκεκαίνισται. 19λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ 

Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων 

μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ 

πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν, Σ᾽ λέγων’ « τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς 

ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὃ θεός.» “kal τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ 

σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι δμοίως ἐράντισεν. 23καὶ σχεδὸν ἐν 

αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὗ 

γίνεται ἄφεσις. 2%”Aváykn οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς odpa- 

12 αὙ.] + τῶν αγιων P || 13 ) ταυρ. x. τραγ. KLP αἱ. Ambr syh || τ4 atwviov] αγιου D*Pe f vg || 
συνειδ. nov AD'KP αἱ. sy? || ζωντι] + xa αληθινὼω AP 21. 31 || 17 μήποτε] μὴ τοτε N*D* || 18 
πρωτη] + διαθηχὴ D*E* || 19 om. πασὴς Καὶ 46 || om. var τῶν τραγ. ΚΙ, al. sy || 20 eveterh.] διεθετο C 

12. — Entra una vegada. Aixó és, 
una vegada per sempre, a diferencia 
dels antics grans sacerdots que hi en- 
traven un cop cada any. 

13. —La cendra de vedella. Element 
purificador molt important en el ritu 
jueu. Amb la dita cendra, hom com- 
ponia una aigua lustral que era em- 
prada per a purificar-se de determina- 
des taques legals. 

14. — En esperit etern. Menys exac- 
tament tradueix Vg.: «per PEsperit 
Sant». L'expressió grega sembla més 
tost designar l'esperit personal de Crist. 

Soferí ell materx immaculat. Contrast 
amb les víctimes de PA. T. Aques- 
tes eren emmenades per la forca al 
sacrifici; Jesucrist s'ofereix espontánia- 
ment; aquelles eren sense tara exterior; 
Jesucrist és puríssim moralment. 

La vostra consciencia. Vg. , Seguint 
altres mss. grecs, llegeix ἡμῶν 1 tra- 
dueix «la nostra consciéncia». 

Obres mortes. Els pecats que sollen 
l'ánima i li produeixen la mort. 

15. —En aquest v. i en el 25 i 26 
s'esmenta el més important dels con- 
trastos: el dels fruits d'ambdós sacrifi- 
cis. El gran sacerdot jueu, en entrar 
cada any al Sancta Sanctorum, no hi pot 
introduir ningú. Jesús entra una sola 
vegada en el tabernacle del cel per fer- 
hi entrar tots els qui participen del seu 
sacrifici. El sacrifici del Crist no cal 
que sigui repetit, com laarónic, que 
s'oferia una vegada cada any. 

Les transgressions fetes sota el primer 
testament. No és que la mort del Crist 
no hagi valgut el perdó dels pecats fets 
en totes les ¿poques de la humanitat, 
sinó que l'Autor, dirigint-se exclusiva- 
ment a hebreus, remarca només l'efi- 
cácia de la redempció del Crist per a 
esborrar les prevaricacions que no po- 
dia acabar la Llei Antiga. 

Els cridats. Hom remarca aquí una 

TAE DA 



ALS HEBREUS - IX, 13-23 253 

trá una vegada en el santuari, havent trobat preu de rescat etern. 1% Perqué 

si la sang de bocs i de braus i la cendra de vedella espargida santifica els 

contaminats per a la puresa de la carn, 1*quant més la sang del Crist, el 

qual en esperit etern s'oferi ell mateix immaculat a Déu, purificará la vos- 

tra consciencia d'obres mortes per retre culte al Déu vivent! 15] per αἰχὸ 

és mitjancer d'un nou testament, per tal que, intervenint-hi la mort per al 

rescat de les transgressions fetes sota el primer testament, els cridats rebin 

la prometenca de l'heréncia eterna. **Perqué on hi ha testament, és 

forcós que hi intervingui la mort del testador. 1 Car el testament s'afer- 

Pes 

19 Perque, llegit 

per Moisés tot el manament segons la llei a tot el poble, prenent la sang 

ma damunt els morts, puix que mai no val mentre el testador viu. 

la qual cosa, ni el primer no fou dedicat sense sang. 

dels vedells i dels braus amb aigua i llana escarlata i hisop, aspergi el ma- 

teix llibre i tot el poble, dient: « Aquesta és la sang del testament que 

Déu ha ordenat per a vosaltres.» 211 semblantment, aspergi amb sang el 

tabernacle i tots els vasos del ministeri. 221 gairebé tot, segons la llei, 

és purificat amb sang i sense escampament de sang no hi ha perdo. 

23 Calia, doncs, que les figures de les coses del cel es purifiquessin amb 

INV 9, 14 5-7 NDISXEX. 9, 17. 
Apc.1, 5. 15, Act. xn, 39; 
xxiv, 35. 19, Lv. xtv, 4; Nm. xxx, 6. 

reminiscencia dels passatges evangélics 
Mt. XXIl, 3, 4, 8; Lc. XIV, 17, 24. 

16-17. —Iantiga Alianca tenia un 
carácter bilateral: Déu adoptava com a 
seu el poble d'Israel, 1 aquest es com- 
prometia a la fidelitat. Podia, doncs, 
ésser rescindida, amenaga que fa Déu 
moltes vegades al seu poble. Vegeu, 
p. ex., Ir. XXXI, 31-34, citat en aques- 
ta Epistola VII, 8-12. La nova, en 
canvi, és un veritable Testament, con- 
firmat per la mort del testador, i doncs, 
completament irrescindible. 

16. — On hi ha testament. Fins aquí 
Autor emprava el mot διαθήκη en 
sentit d'alianca. Ara comenca a em- 
prar-lo en el sentit de testament, tal 
com els grecs correntment l'entenien. 
Remarquem que un testament només 
té valor legal després de mort el testa- 
dor. 

19. — Llegit per Moisés. AMusió a la 
cerimónia solemnissima que llegim en 
Ex. XXIV, 1-8. 

Prenent la sang. En el susdit passatge 

Gal. πὶ, 15; 
20, Ex. xxiv, 8; Mt. xxvi, 28. 

14, I Thes. 1, 95 Sup. vn, 26; Inf. x, 2, 22; IPtr. 1, 19; 1lo, 1, 7; 
Rom. Iv, 13; Pim. $5 Ink nm 24. 8 s., Ex. 

22, Lv. xvi, 11. 

no s'esmenten els detalls que aquí re- 
treu 1' Autor. Hom creu que els sabia 
per tradició. 

20.— Aquesta és. El lloc és Ex. XXIV, 
8, abreujat per l' Autor. Aquest passatge 
recorda la consagració del calze. (Veg. 
Mt. XXVI, 28 i Mc. XIV, 24). 

21. — El tabernacle. Aquesta ceri- 
moónia, coneguda també per tradició, 
s'establi més tard, per tal com, en con- 
certar 1'Alianca, no existia encara el ta- 
bernacle. 

22. — Sense escampament de sang, no 
hi ha perdo. L"escampament de sang 
era una manera de purificació molt ha- 
bitual. Vegi's Lv. XVII, 11. 
23-28. — En aquests versets ens és 

presentat el Crist pontificant en el cel. 
Són una demostració, des d'un altre 
aspecte, de la necessitat de la mort de 
Jesucrist. 

23. — Les figures de les coses del cel 
són el tabernacle mosaic i el seu mobi- 
liari, fabricats segons el model celes- 
tial, peró ensems figura dels ritus ce- 
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volg τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ de τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις 

παρὰ ταύτας. “od γὰρ sic χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστὸς, ἀντί- 

τυτα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 

προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν: 535 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, 

ὥσπερ ὃ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἷς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλ-- 

λοτρίῳ, 36 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν «rió καταβολῆς κόσμου" νυνὶ 

δὲ ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς 

θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 57 καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις 

ἅπαξ, ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, 35 οὕτως καὶ ὃ Χριστός, ἅπαξ, 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς 

ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἷς σωτηρίαν. 

(ΟΣ 
τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς 

1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὃ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν 

προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους 

τελειῶσαι: 2ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν 

ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ, κεκαθαρισμέ- 

νους ; ϑἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἅμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν: 4ἀδύνατον 

γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. ὅ Διὸ εἰσερχόμενος 

εἷς τὸν κόσμον λέγει' 

« θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, 

σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι' 

24 ὑπερ υμῶων C 17|} 25 αγιὰα] + τῶν αγιὼν 37.71 αἱ. || 26 παθειν] ἀποθανεῖν 47. 120 || τῆς 
αμαρτ.] auyaptiwv Der Aug || 28 fin.] + δια πιστεως AP αἱ. sy. || X. 1 θυσ.] + αὐτῶν NP || ας] αἷς 
D*BL al., om. A al. sy || ὄυνανται NACP al. || 2 om. οὐχ H* 74 al. fsy? || 3 fin.] + γινεται D*E* al. f 
vg arm || 4 ) τραγ. X. ταυρ. N 37 || ἀφελειν L al. 

lestials del N. T. Les coses celestials 
no necessitaven purificació en elles ma- 
teixes, peró calia que el tabernacle ce- 
leste fos inaugurat com el de la terra. 
A més, com diu Sant Tomas: «Mun- 
dantur coelestia quatenus homines mun- 
dantur a peccatis.» 

24. — Crist. En l'original tampoc no 
hi ha article; per tant, el substantiu Crist 
ha d'ésser considerat com un nom 
propi. 

Ántitipus del veritable. L'Autor ano- 
mena antitipus alló que Pau anomena ti- 
pus, que en lPEpistola als Hebreus és el 
model presentat a Moisés dalt al Sinai. 
Sobre aquesta relació entre les dues 
Aliances, vegeu VIII, ς. 

25. — Cada any. En la festa de 1 Ἐχ- 
piació, aludida ja en el verset 7. 

26. — Una sola vegada. Remarqueu 
el contrast amb moltes vegades d'aquest 
verset 1 de lP'anterior. 
Amb el sacrifici Yell mateix. Vg. in- 

trodueix una lleu variació traduint: 
«amb el seu sacrifici». 

27. — Els teólegs católics dedueixen 
d'aquest text el judici particular de cada 
home immediatament després de la 
mort; exegéticament, és dubtós si 1'Au- 
tor es refereix al judici particular o a 
universal. La idea exposada en el 
verset segúent, especie d'aplicació d'a- 
quest, fa pensar més aviat en el judici 
universal. 

28. — També per al Crist val la llei 
de la mort i del judici, peró de diferent 
manera. Mor com a victima d'un sa- 
crifici; acudirá al judici com a Jutge. 
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aquestes coses, pero les mateixes coses celestials amb victimes millors que 

aquestes. *%Car Crist no entrá pas en un santuari fet de mans, antiti- 

pus del veritable, ans en el mateix cel, per tal de presentar-se ara a la fac 

de Déu per nosaltres; ni per oferir-se moltes vegades, com el pontifex 

entra cada any en el santuari amb sang d'altri, 2% puix que caldria que patis 

moltes vegades des de la fundació del món; mentre que ara, al terme dels 

segles, per esborrament de pecat, s'ha presentat una sola vegada amb el 

sacrifici d'ell mateix. 21 talment com s'ha estatuit per als homes que 

morin una vegada, i després d'aixó el judici, Baixi el Crist, ofert una 

sola vegada per expiar els pecats de molts, per segona vegada apareixerá 

sense pecat per a salvació dels qui esperen. 

(C. X.) *Perqué la llei, tenint una ombra dels béns futurs, no pas la 

mateixa figura de les coses, amb les mateixes victimes que ofereixen cada 

2 Altra- 

ment, ¿no hauria cessat d'oferir-se, per no tenir ja els coledors conscién- 

85] tanmateix, amb ells cada any es fa 

any sense parar, mai no pot fer perfectes els qui s'hi atansen. 

cia de pecat, un cop purificats ? 

recordanca de pecat, *per tal com és impossible que sang de braus i de 

bocs llevi pecats. *Per αἰχὸ, entrant en el món, diu: 

« Víctima i ofrena no volgueres, 

pero m'has format un cos; 

24, Inf. x, 1. 26,1 Cor. X, 11. 27, Gn. nt, 19; lob. xxx, 23; Cor. v, 10. 28, ls. Lrrr, 12; Rom. v, 9; 
ἀπε ἧς, 15: EPtr. ur, 18. 

Ἢ Ὁ PS AXIS 7, 9 
VI, 10; 
ΧΗΣ, 11. 

Resultat de la seva mort és llevar els 
pecats del món; de la seva segona vin- 
guda, salvar els qui tenen l'esperanca 
posada en ell. Sense pecat, és a dir sen- 
se tenir pecats a expiar, com la primera 
vegada. El pensament total és, doncs: 
Quan el Crist fará la seva segona apa- 
rició entre nosaltres, ja no será en qua- 
litat de victima pels nostres pecats, sinó 
per realitzar la nostra esperanca de sal- 
vació posada en ell. Com de costum, 
no parla de la sort dels inics. 

1. — Una ombra dels béns futurs. O 
sia dels del Nou Testament. Sobre 
aquesta relació entre les dues Aliances, 
vegeú ΤΡ ΟΝ} 5 IX, 2. 

No pot fer perfectes. Vegeu la nota a 
VIE. TO. 
2.—No hauría cessat. Els millors 

manuscrits grecs insereixen la negació 
no abans del verb i donen un sentit in- 

1, Col. 1, 17; SUP. VDL, $3 1X,9, 25. 3, Ly. xvf, 21. 4, Ps. 

terrogatiu a la frase, tal com traduim. 
Vg. prescindeix de la negació i del sen- 
tit interrogatiu, pero substancialment 
no altera els conceptes. 

3. — Es fa recordanga de pecat. Les 
victimes de l'A. T., en lloc d'esborrar 
els pecats, els recordaven contínua- 
ment. Vegi's Lv. XVI, 21. 

4. — Vg. tradueix en passiva aquest 
verset: «auferri peccata». 

5. —Diu: «Victima... Manlleu fet al 
Salm XXXIX, 7-9, segons la versió 
dels LXX, amb lleus modificacions. — 
Victima, ofrena, holocaustos, sacrificis pel 
pecat. L'Autor assenyala aquí les quatre 
clases de sacrificis mosaics de qué par- 
la Lv. Ii seg. 

M'has format un cos. Segons el text 
hebreu: «M'has foradat les orelles», 
αἰχὸ és, m'has donat el sentit de l'oida. 
Els LXX generalitzen el concepte d'o- 
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6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας. 

Ἰτότε εἶπον: ἰδοὺ ἥκω, 

ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, 

τοῦ ποιῆσαι ὃ θεὸς τὸ θέλημά σου.» 

ὃ ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ δλοκαυτώματα καὶ περὶ 

ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέ- 

ρονται, ϑτότε εἴρηκεν’ «ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου.» ἀναιρεῖ 

τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήση. 19ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν 

διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 1: [Καὶ πᾶς 

μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις 

τιροσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας" 

1 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν sig τὸ διηνεκὲς 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, 18 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἵ 

ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὖτοθ. 118 γὰρ προσφορᾷ τετε- 

λείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 18 Μαρτυρεῖ δὲ ἣμῖν καὶ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι: 16 «αὕτη ἣ διαθήκη ἣν 

διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ TAG ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος: διδοὺς 

νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω 

αὐτούς, “kal τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν od μὴ 

μνησθήσομαι ἔτι.» ᾿᾿ϑὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ 

ἁμαρτίας. 

7 ἰδοὺ] + εγὼ 2 “})»}}8 θυσιαν χ. προσφοραν EXL al. sh || 9 ποιησαι]) + ο θεος L al. f ug 
sy? ||10 σωμ.] aruaros D*E” || 11 apyrepeus ACP al. sy |] 12 ουτος] αυτος ΚΙ, al. |] ex δεξιων A 31 
|| προειρηχεναι ΚΙ, al. || 16 αὐτὴ] + de Der Ambr f ug || emi των διανοιῶν EKL al. d sy || fin.] + 
υστερον λέγει 31. 37 al. “γπι} 17 μνήησθω KLP al. || 18 τουτων] αὑτῶν 38. 72, 0m. N* arm 

bediéncia expressat en aqueixa frase i aci que he vingut (tal com de mi és es- 
tradueixen: «M'has format un cos»,  criten el Llibre) per tal de fer la teva 
aHudint la total subjecció del cos assu-  voluntat. 
mit per Crist a la voluntat del Pare. 8. — Els quals... segons la llei. 

5-7. — El sentit complet de la citació 
del Salm XXXIX és, doncs, aquest: 
No tagradares en els sacrificis antics, 
per insuficients, peró m'obrires unes 
orelles (per tal de sentir i complir les 
teves paraules). Llavors vaig dir: Heus 

Aquests mots no consten en el salm; 
són, per tant, una addició de Sant Pau. 
Estius els considera com formant pa- 
réntesi. 

9. — Llavors digué. Vg. tradueix 
aquest verb en primera persona. 
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6 holocaustos i sacrificis pel pecat no 'abelliren ; 

Tllavors vaig dir: —Vet aci que he vingut, 

(en el rotllo del llibre és escrit de mi) 

per fer, o Déu, la teva voluntat.» 

$ Dient més amunt: « Victimes i ofrenes i holocaustos i sacrificis pel pecat 

no volgueres ni t'abelliren », els quals són oferts segons la llei, ?llavors 

digué: «Vet-me aci que vinc a fer la teva voluntat»; aixi lleva el pri- 

mer per establir el segon. 

Població del cos de Jesucrist, d'una sola vegada. 

19 En la qual voluntat som santificats per 

111 cert, tot sacerdot 

está dempeus cada dia ministrant al culte i oferint moltes vegades les ma- 

teixes victimes, que mai no poden llevar els pecats; *?peró aquest, havent 

ofert una sola victima pels pecats, s'assegué per sempre a la dreta de Déu, 

13 esperant, altrament, fins que els seus enemics seran posats per escam- 

bell dels seus peus. **Perqué amb una sola oblació ha dut per sempre 

més els santificats a perfecció complida. Ens en dóna testimoni també 

PEsperit Sant, perque després d'haver dit: 16 « Aquesta és Palianga que 

faré amb ells després d”aquells dies, diu el Senyor, en donar les meves lleis 

al seu cor, també les escriuré en la seva pensa, *afegeix : i ni dels pecats 

llurs ni de llurs iniquitats no em recordaré més.» 18 Peró alli on hi ha 

remissió d'aquests, no hi ha més oblació pel pecat. 

Pais 010, Gon, 2254 ΤΈΣ, 11, 24. 
16, Ir. xxx1, 33 5.9. Sup. vir, 8. 

11. — Está dempeus. Tal era Pactitud 
dels ministres del culte entre els jueus. 
Vegeu Dt. X, 8; XVIII, 7. 

12-14. —El Crist pot seure eterna- 
ment a la dreta del Pare, esperant el dia 
del seu triomf definitiu al Judici, perqué 
amb una sola oblació de valor infinita 
ha dut per sempre més a perfecció els 
santificats, co és els seus fidels. 

12. — S'assegué. Vg. empra el pre- 
sent. Remarquem el contrast amb els 
mots: Sesta dret cada día, del verset 
anterior. 

18 5: PSX 1,125 1Corixy, 253 S0p.L 535 Inf. um, 2. 

13. — Fins que. AHusió al Salm CIX, 
Ι, que al comencament de 1'Epistola és 
aplicat a Jesucrist. 

14. —Sols en el Capdavanter de la 
nostra salut (11, 10), en el que és Causa 
de la nostra salut eterna (V, 9), podem 
trobar l'acompliment de la perfecció. 
15. — Després dY'haver dit. La frase 

que aquí comenca resta inacabada. Per 
completar-la, cal suplir al comens del 
verset 17 el mot: afegeix. Tot el lloc 
és de Jeremias XXXI, 33, 34, citat ja 
a VII, 8-12. 



PARS ALTERA 

DE MORIBVS FIDELIVM 

(X, 19 - XII, 17) 

I. ADMONITIONES AD FIDEM SPECTANTES 

(X, 19 - XII, 13) 

I. DE PERSEVERANTIA FIDELIVM 

19”Exovtec οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἷς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ 

αἵματι ἼἼησοθ, 2 Av ἐνεκαίνισεν ἣμῖν δδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ 

τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 53: καὶ ἱερέα μέγαν 

ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 23 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν 

πληροφορία πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως 

πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ" 28 κατέχωμεν τὴν 

δμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὃ ἐπαγγειλάμενος, 3: καὶ κατα- 

νοῶμεν ἀλλήλους εἷς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, W μὴ ¿yka- 

ταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρα- 

23 ελπ.] + μων Ni ve sy? 

-19. — En el santuari. El santuari del 
cel, on pontifica el gran sacerdot Jesús, 
¡ on podem entrar en virtut del seu sa- 
crifici. 

20. — Via nova i vivent. Nova, per- 
qué la fressa Jesús; vivent, perqué no 
és altre que el mateix Jesucrist. Vegi's 
lo. XIV, 6. 

Á través del vel. Aquest vel im- 
pedia d'arribar fins a Déu. (Veg. IX, 
3-8). 

Co és de la seva carn. La carn, o sia la 
humanitat sagrada, de Jesús era el vel 
coHocat, per voluntat de Déu, entre ell 
i el santuari del cel. Només esquin- 
cant-la amb la mort en creu, podia en- 
trar-hi 1 obrir-nos-hi lP'entrada. 
21.—Í un gran sacerdot. Enteneu: 

Tenint confianca... i un gran sacerdot. 
Sobre la casa de Déu. L'Església del 

N. T., de la qual el Crist és el Ponti- 
fex suprem invisible. 



SEGONA PART 

DELS COSTUMS DELS FIDELS 

(X, 1 - ΧΙ, 17) 

I. ADVERTIMENTS PERTOCANTS A LA FE 

(X, 19 - XIL 13) 

I. DE LA PERSEVERANCA DELS FIDELS 

19 Per tal, germans, tenint confianca en Pentrada en el santuari per la 

sang de Jesús, que ell ens ha inaugurat, via nova i vivent a través del 

vel, co és de la seva carn, *iun gran sacerdot sobre la casa de Déu, 

2 atansem-nos amb cor sincer en plenitud de fe, havent purificat els nos- 

tres cors de mala consciéncia i rentat el cos amb aigua pura, 2% mantin- 

guem indecantable la confessió de Pesperanca, perqué fidel és el qui va 

-prometre, **i observem-nos mutualment per a estimul de caritat i de 

bones obres, *no abandonant la nostra assemblea, com és costum 

19, Eph. 111, 12; DH Ptr. 1, 11. 
Iv, 16. 21, Inf. xn, 18. 

22-23. —La fe i la perseveranca són 
el resum de tota la moral d'aquesta 
Lletra, ben entés que la fe, que en les 
quatre grans Lletres de Sant Pau és la 
fe inicial, aci és la fe que persevera. 

22. — Havent purificat. AMusió a les 
aspersions que estaven en ús en antiga 
alianca. 

Rentat el cos. AMusió al baptisme 1 
als seus saludables efectes. 

21, Sup. 11, 6; 1v, 14. 
25, I Thes. v, 11; Sup. 11, 15. 

22, Ez. xxxv1, 25; 1 Cor. νι, 11; Eph. v, 26; Sup. 

23. —La confessió de Pesperanga. La 
professió de fe feta abans del baptisme. 
Esmenta lPesperanca en lloc de la fe — 
d'un mateix objecte material totes dues 
— perqué tota la Lletra va adregada a 
combatre el descoratjament. 

25. — No abandonant la nostra assem- 
blea. Les reunions religioses dels fi- 
dels. AHusió als pusilánimes o tránsfu- 
gues que ja les havien deixades. 
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καλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν huépav. 

ΞΘ “Εκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἣμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν 

τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, 21 φοβερὰ δέ τις 

ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 

“8 ἀθετήσας τις νόμον Μωῦσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν 

μάρτυσιν ἀποθνήσκει: “9 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας 

ὃ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν 

ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 

θρΐδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα: «¿pol ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω » καὶ 

πάλιν: «κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.» 51 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἷς 

χεῖρας θεοῦ ζῶντος. 

32”Avapiuviokeode δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἔν αἷς φωτισθέντες 

πολλὴν ἄθλησιν ὕπεμείνατε παθημάτων, ὅϑτοθτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε 

καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομέ- 

vov γενηθέντες. kal γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἅρπα- 

γὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν 

ἑαυτοὺς κρείσσονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. ὃ Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν 

παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν. ὃὅ6 ὅπομονῆς γὰρ 

ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἔπαγ- 

γελίαν. 51. ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὃ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ: 

25 παραχαλ.] + exutovs 17. 47 al. sy? |] 28 οιχτ.] + xa: daxpuwy DE syh || 29 ποσω] + μαλ- 
λον K al. de f ug || om. ey ὦ ἡγιασθ. A ||3o avtar,] + λεγει χυριος AEKL al. syh || παλιν] + ori DE 
al. fugarm||32 nuep. (αμαρτιας N*)] + ὑμῶν N* 17 al. [33 θεατρ.] ονειδιζομενοι D*(E) || 34 7. 
δεσμοῖς μου NEHKLP al. d || εαυτοις DEKRL al. || υπαρξιν] + ev ουρανοις EHKLP al. sy || 37 ypo- 
νισει N*D* 

El día. Com en el discurs escatolo- 
σις del Senyor (Mt. XXIV), lP'Autor 
enclou en una mateixa expressió la 
ruina imminent de Jerusalem i la fi del 
món, de la qual aquella era el tipus 
que la generació llavors vivent havia 
de presenciar. El que amb la paraula 
dia directament intentava expressar era 
la fi del món, pero els senyals de l'es- 
fondrament proxim de 1'Estat jueu eren 
tan clars, que aquest tipus anticipat po- 
dia ben bé veure-s'hi aHudit. 

26-29. — Tant la intenció general de 
PEpistola, tota ella convergent a la fe, 
com les dues exhortacions d'abans i 
després d'aquest passatge, mostren ben 
clarament que el pecat alludit aci és 
l'apostasia de la fe. Hi convé també 
la descripció que en fa: trepitjament 
del Fill de Déu, profanació de la sang 

de P'Alianca, ultratge a 1'Esperit Sant. 
Es, doncs, el pecat contra 1'Esperit 
Sant, la impugnació de la veritat cone- 
guda, tan durament condemnat ja pel 
mateix Senyor. El judeo-cristia que el 
cometés, recaient en el judaisme, no 
trobaria sacrifici per a expiar-lo, per tal 
com la institució mosaica no el preveu, 
1 el Cristianisme no en té sinó un, amb 
el qual lapostata ha romput. Aixi s'ha 
estroncat tota font de grácia, talment 
que de providencia ordinaria — que no 
exclou pas l*omnipoténcia de Déu, que 
ressuscita morts —la seva salvació és 
impossible. 

28. — El qui ha violat. Vg. tradueix: 
«El qui desfá», amb menys d'exac- 
tesa. 

29. — La sang del testament. La sang 
de Crist segella la nova Alianga de Déu 

, 

IA TU 
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d'alguns, ans encara encoratjant-nos, i tant més, com més veleu que 

s'atansa el dia. 

26 Perqué si nosaltres pecávem volenters després de rebut el coneixe- 

ment de la veritat, ja no resta més victima pels pecats, ans una paorosa 

expectació del judici i el delit del foc que devorará els contraris. ?8El 

qui ha violat la llei de Moisés mor sense misericórdia, sota testimo- 

nianca de dos o tres. ¿De quin pitjor cástig no creieu mereixedor el 

qui ha trepitjat el Fill de Déu 1 ha tingut per profana la sang del testa- 

ment amb la qual fou santificat i ha ultratjat 'Esperit de la gracia? 

30 Car sabem que digué: «A mi la venjanca, jo donaré la paga»; i en- 

cara: «El Senyor jutjará el seu poble». Cosa paorosa és de caure en 

mans de Déu vivent. 

32 Feu memoria dels primers dies, en qué, ja iluminats, sostinguéreu una 

gran lluita de sofriments, *adés donats en públic espectacle amb oprobis 

i tribulacions, adés esdevenint companys dels qui aixi patien. Car so- 

frireu junt amb els empresonats, i toleráreu amb goig l'arrabassament 

dels vostres béns, sabent que tenieu una riquesa millor i permanent. 

35 No dejecteu, doncs, la vostra esperanca, que té una gran recompensa. 

36 Car teniu necessitat de paciéncia, per tal que, havent fet la voluntat de 

Déu, obtingueu la prometenca. 

26, Sup. vi, 4 5. 
XXIV, $. 

Rom. 1, 17; Gal. ὅτ 11. 

27, Sup. ΙΧ, 27. 

amb la humanitat, com la dels braus i 
vedells segella la conclosa amb el po- 
ble d'Israel. Vegeu també XIII, 20. 
Igual denominació donen Mateu (XXVI, 
28), Marc (XIV, 24), Lluc (XXII, 20) 
i Sant Pau (1 Cor. XI, 25) a la sang de 
Jesucrist en el relat de la institució de 
PEucaristia. 

30. —AÁ mi la venjanga... “Text ex- 
tret de Dt. XXXII, 35, 1 citat bastant 
lliurement. Veg. Rom. XII, 19-20, on 
és reproduit igual que aqui. 

El Senyor jutjara. "Text manllevat a 
Dt. XXXII, 36. 

31. -- [65 paraules d'aquest verset 
formen entre elles una terrible grada- 
ció, molt a propósit per a infondre un 
sant temor de Déu. 

32. —Ja iHuminats. Després d'ha- 
ver rebut la llum de la fe per la cate- 
quesi i la gracia del baptisme. 

Sostinguéreu una gran lluita de sofri- 

/ 

23, Dt. πνεῖ 6; Mt. xvur, 16; lo. vi, 17; IU Cor. xn, 1. 
30, Dt. xxxu, 35 s.; Rom. χα, 19. 

37 « Perqué encara una mica mica, i el 

29, Ex. 
34, Inf. xrn, 3. Hab. 1, 3, 4; 37, Is. xxv1, 20; 

ments. De part de llurs connacionals 
romasos en el judaisme. 

3. — Ádés... adés. Adés sofrint en 
Pánima (oprobis), i en el cos i els béns 
(tribulacions), adés fent valerosament 
companyia als qui patien, exposant-se 
a noves persecucions. El segúent ver- 
set és comentari d'aquest. 

En públic espectacle. Aquestes pa- 
raules recorden el text de I Cor. 
IV, o. 

34. — funt amb els empresonats. Aixoó 
significa la llicó dels mss. grecs més 
garantits: τοῖς δεσμίοις; la variant τοῖς 
δεσμοῖς μου que significaria us compa- 
direu de les meves cadenes i demostraria 
que la Lletra fou escrita per Sant Pau 
empresonat, no és prou fonamenta- 
da. 

37. — Encara una mica mica. Aques- 
ta introducció a la citació d'Habacuc 
sembla inspirada en Is. XXVI, 20. 
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385 δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ 

εὐδοκεῖ í ψυχή μου ἐν αὐτῷ.» 99 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑὕποστολῆς εἰς 

ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἷς περιποίησιν ψυχῆς. 

(EA 

2. DE NATVRA FIDELIVM 

Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων 

ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 32ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν ol πρεσβύτεροι, 

3 Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἷς τὸ μὴ ἐκ 

φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 4 Πίστει πλείονα θυσίαν “Añez 

παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι᾽ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, pap- 

τυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ δι' αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι 

λαλεῖ. 

σκετο διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὃ θεός. 
΄ > Y e] A 

TUPNTAL EVAPECTNKEVAL TO θεῷ 

στῆ σαι" 

5 Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ ηὕρί- 

πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρ- 

δχωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὔαρε- 

πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον [TG] θεῷ, ὅτι ἔστιν καὶ 

38 om. μου 19 DEKLP al. sy || πιστεως] + μου D*e sy |] ΧΙ. 3 τα βλεπομενα ΚΙ, al. f ug ys || 4 του 
θεου] τω θεω N*AD*” 17 || λαλειται DEKL al. || ς μεταθεσ.] + αὐτου EKL al. syh 

El qui ha de venir. Més literal: El 
quí ve. L”'Autor comenca a citar aqui 
un fragment d'Habacuc (11, 4) transcrit 
lliurement seguint la versió dels LXX. 

38. — El meu just viura de la fe. Aixi 
cal llegir, ino pas com alguns propo- 
sen: el meu just de la fe (justificat per 
la fe) viurá. Igualment en Rom. 1, 17 
1 Gal. III, 11. En aquests llocs és citat 
Hab. II, 1, on es troba ben clar el sen- 
tit expressat en la nostra versió. La 
vida que la fe donará al just és una 
preservació providencial, sobretot dels 
mals de l'ánima. 

39. — No som pas de la tornada enre- 
ra. Vg. diu: «No som pas fills de»... 
Compareu-ho amb les expressions que 
hom llegeix en Eph. II, 2 i Col. III, 6. 

XI. — L'Autor encoratja els fidels 
hebreus mostrant-los les exceHéncies de 
la fe. Per aixó, després de remarcar 
aquelles propietats de la fe que són més 
adients a l'objecte que es proposa, re- 
corda els exemples dels sants de tota la 
história sagrada i la recompensa que 
hagueren de llur fe invencible. 

1.— La substancia de les coses que 
Sesperen. La fe ens encerteix de Pexis- 
téncia real dels béns de lPaltra vida de 

qué tenim esperanca. L'esperanca, al 
seu torn, s'estén a tots els objectes de 
la fe que són de realització futura. — 
Dels tres sentits que pot tenir el mot 
grec ὑπόστασις: fonament, convicció 
ferma, realitat, tots tres possibles en 
absolut en el nostre text, el context 
sembla imposar el darrer, per bé que 
Sant Tomás adopta el primer. Així la 
fe és la realitat o substancia de les co- 
ses que esperem, perqué, com diu Sant 
Agusti, creure el que no es veu és me- 
réixer de veure el que es creu. El mot 
ἔλεγχος del segon membre significa ar- 
gument, prova, refutació, acció de con- 
véncer, peró mai convicció subjectiva. 
La primera versió és l'adoptada per Vg. 

2. — Els antics. Vol dir tots els pa- 
triarques de 1'A. T. i tots els altres 
barons conspicus en la professió de la 
fe, fins a l'éepoca dels Macabeus. 

3-40. — Després de la definició de la 
fe, 1' Autor en posa nombre d'exemples 
histórics, en tots els quals la fe designa 
LPadhesió de la inteHigéncia al testimo- 
niatge divi, mitjancant un acte de la 
voluntat. En alguns exemples, com els 
de Sara, Isaac, Jacob, Josep, i dels pa- 
triarques en general, a la fe s'ajunta 
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qui ha de venir vindrá, i no trigará; 38i el meu just viurá de la fe, peró 

si torna enrera, no es complaurá en ell la meva ánima.» *Peró nosal- 

tres no som pas de la tornada enrera per a perdició, sinó de la fe per a 

guanyar Pánima. 

2. DE LA NATURA DELS FIDELS 

Ὁ ἈΠ}: És, doncs, la fe la substáncia de les coses que s'esperen, la 

prova de les coses que no es veuen. *Car per ella els antics tingueren 

testimonianca. 

3 Per la fe, entenem que els segles han estat faiconats per la paraula de 

“Per la: fe, 

Abel oferií a Déu major sacrifici que Caim, i per ella rebé testimonianga 

Déu, talment que el visible no prové de coses que es vegin. 

d'ésser just, Déu testimoniant sobre les seves ofrenes, i per ella mateixa, 

difunt encara parla. *Per la fe, Henoc fou transportat, perqué no veiés la 

Car abans del trans- 

port, testimonianca li fou donada d'haver agradat a Déu. 

mort, i no fou trobat, perqué Déu P'havia transportat. 

6] sense fe, és 

impossible d'agradar-li; perqué cal que el qui s'atansa a Déu cregui que 
8: ΟἿ Σ,.3. 

Pesperanca que la torna fe confiant. En 
d'altres, com els de Noé, Abraam, Moi- 
sés, Raab, la fe comporta una obliga- 
ció difícil. En els casos d'Abel i Enoc, 
llur fe és provada i mesurada per llur 
gran Justicia. 

3. —Per la fe. Remarqueu la collo- 
cació emfática d'aquests mots fins al 
verset 31. 

Els segles. Αἰχὸ és Punivers, o sigui 
el conjunt de tota la creació. Veg. 
MES. 2: 

- Per la paraula de Déu. AMusió al fat 
del Creador. Veg. Gn. 1, 3. seg. 

Talment que el visible... Segons la 
Vg.: «Talment que de les coses invisi- 
bles fossin fetes les visibles». 

No prové de coses que es  vegin. 
L'Autor vol dir que l'univers no és 
etern, ni produit per creatures, sinó 
procedent de llomnipoténcia de Déu. 
El primer capitol del Génesi ja exigeix, 
doncs, la fe. 

4. —Es notadora l'omissió d'Adam i 
Eva, la debil fe dels quals no fou sufi- 
cient a resguardar-los de caure. 

Déu testimoniant. Alguns Pares, en- 

4, Gn. 1v, 48. 5, Gn. v, 24; Eccli. xLiv, 16. 

tre ells St. Jeroni, diuen que aqueix 
testimoniatge consisti en un foc del cel 
que consumi les ofrenes d'Abel. Molts 
intérprets creuen que l'Autor aHudeix 
simplement el passatge de Gn. IV, 4. 

Difunt encara parla. AHusió al text 
de Gn. IV, 10. La fe d'Abel plagué 
molt a Déu, i per aixó, en ésser occit 
per Caim, la seva sang clamá fortament 
davant el Senyor. 

5. —Per la fe, Henoc. Aquest pa- 
triarca és citat en Gn. V, 21-24. L'Au- 
tor reprodueix abreujats els conceptes 
d'aqueix passatge, seguint la versió dels 
LXX, i afegeix P'incis: «Perqué no veiés 
la mort». 

Fou transportat. Fou tret d'entre els 
homes, d'una manera sobrenatural, 
sense que 1'Escriptura en narri la mort. 

6. — Tot i que la fe expressada en 
aquest verset és purament intellectual, 
diu 1'Autor sagrat que sense ella és im- 
possible de plaure a Déu, perqué es 
negaria la veracitat del seu testimoniat- 
ge. Altrament, per plaure a Déu, cal 
atansar-se a ΕἸ], co que és impossible 
sense creure en la seva existéncia i en 
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τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. ἴ Πίστει χρηματισθεὶς 

Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν 

εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, δι’ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς 

κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 

8 Πίστει καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελ-- 

λεν λαμβάνειν εἷς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχε- 

ται. Πίστει παρῴκησεν sic γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, Ev 

σκηναῖς κατοικήσας, μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς 

ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς: 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 

πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὃ θεός. 1! Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα 

δύναμιν εἷς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ 

πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 1200 καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγενήθησαν, 

καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ 

13 Κατὰ 

πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ κομισάμενοι τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ 

ὡς ἣ ἄμμος Ñ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἣ ἀναρίθμητος. 

πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι 

καὶ παρεπίδημοί εἶσιν ἐπὶ τῆς γῆς. oi γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανί- 

ζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. 15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον 

ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι: 1ἰὄνῦν δὲ κρείττονος 

ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπουρανίου. διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὃ θεὸς 

17 Πίστει 

πιροσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν ᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ 

θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν: ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 

προσέφερεν ὃ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, 15 πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι « ἐν 

᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα,» ᾿ϑλογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν 
« 

ἐγείρειν δυνατὸς ὃ θεός: ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. 

20 Πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν ᾿᾿σαὰκ τὸν ᾿ἰΙἰακὼβ καὶ τὸν 

"Hoa0. 

8 ὁ χαλουμ. AD al. vg || 9 inc. xo πιστει D*E* || 11 σαρρα] + (η) στειρα (ovaa) D*P al. ef ug 
sy || ἐλαβ.]7 + εἰς to τεχνωσαι D*EP al. syh || ηλιχ.] + etenev EKLP al. sy |] 12 ἐγεννηθ. NEL al. || 
om. ἢ Tapa To χειλ. D*E || 13 χομισ.] λαβοντες DEKL al., προσδεξαμενοι Á || ξενοι] + χαι πα- 
ροιχοι DETEsr || 15 μνημονεύουσιν N*D* al.; εμνημονευσαν 17. 31 || εξηλθον ΚΙ, al. || 18 om. οτι 
D*P al. e|| 19 om. χαι 19 109 de || 20 om. χαι 19 NEKLP al. sy 

“1 Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ εὐλό- 

la seva providencia. El coneixement 
natural de Déu, a la sola llum de la 
raó, no correspondria a l'economia de la 
nostra salut en l'estat actual d'elevació. 

7. — Veg6u, respecte 2 Noe, mu 
VI, 1-IX, 29. 

Hereu de la justicia. No hereu en el 
sentit estricte, sinó en el de possessor. 
Es una accepció molt corrent en PA. T. 

ὃ. — ÁAbraam, essent cridat. Vg. tra- 

dueix adoptant la variant ὃ καλούμενος: 
'anomenat, 1 donant el sentit d'una aHu- 
sió al passatge de Gn. XVII, 1 s. on 
Déu canvia el nom a Abraam. 

Pels fets alludits ací, vegeu Gn. ΧΗ, 
223 78, AU, 35 AVISE: 

10. — Arquitecte i edificador. S'entén 
de la ciutat del cel. 

12.—D'un sol home. Compareu Rom. 
Ν 1: 
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existeix i que és guardonador dels qui el cerquen. “Per la fe, advertit 

Noé divinament sobre les coses que encara no es veien, precavut, apa- 

rellá Parca per a la salvació de la seva casa; i per aquesta fe condemná el 

món i esdevingué hereu de la justicia segons fe. 

8 Per la fe, Abraam, essent cridat, obel, partint a un lloc que havia de 

rebre en herencia, i parti sense saber on anava. *Per la fe, sojorná foraster 

en la terra de promissió com estranya, morant en tendes amb Isaac i Jacob, 

els cohereus de la prometenca; perque esperava la ciutat bastida sobre 

els fonaments, arquitecte i edificador de la qual és Déu. *! Perla fe, ádhuc 

Sara mateixa rebé virtut per a concebre, fins fora de la saó de lPedat, per- 

qué cregué fidel el qui havia fet la prometenca. *12Per la qual cosa, d'un 

sol home, i encara aquest esmorteit, en tingueren naixenca de nombrosos 

com els estels del cel i com Parena de la vora de la mar, la innombrable. 

13 En la fe moriren tots aquests, sense haver obtingut les prometences, ans 

veient-les 1 saludant-les de lluny, i confessant que eren estrangers i hostes 

damunt la terra. *%*Perqué els qui tals coses diuen manifesten que cer- 

quen pátria. 11 cert, si s'haguessin recordat d'aquella de qué havien 

sortit, avinentesa tenien de tornar-hi; *Pperó en desitjaven una de millor, 

co és la celestial, i per aixó Déu no Savergonyeix d'anomenar-se llur 

Déu, puix que els havia aparellat una ciutat. Per la fe, Abraam oferi 

Isaac en ésser temptat, i el que havia rebut les prometences oferi el fill 

únic, respecte al qual li havia estat dit: «En Isaac et será anomenada 

una nissaga », 1? pensant que ádhuc d'entre els morts Déu és poderós per 

a fer ressuscitar, d'on fou també que el recobra com en semblanca. Per 

21 Per la fe, Jacob 
13, Gn. 

185 GOSIIE ΤΣ; 

la fe també en coses futures, Isaac benel Jacob i Esaú. 
8, στὴ es. 11, Gh. xvu, το. 12, Gn. xv, ς; XxX, 17. 
IE ταν δὲ 17. πη αχιν, 1.5. ECC Lv 2... 

21, Gn. XLVIL, 31; XLVIHM, τς 5- 

7, Gn. vi, 8-14; Eccli. xLtv, 17. 
ΧΧΙΙΙ, 4; PS. ΧΧΧΥΠΙ, 13. 
Rom. 1x, 7. 20, Gn. xxviIl, 27 S., 39. 

13.— [ saludant-les de luny. Algu- 
nes edicions gregues afegeixen: καὶ 
πεισθέντες «ji creient-les». Aquest en- 
senyament forma part, sens dubte, de 
la tradició jueva. Vegeu FiLON, De 
Agric. vol. 1, p. 310. 

Estrangers 1 hostes. AMusió a unes 
célebres dites d'Abraam i Jacob. Veg. 
Ga ΧΙ 4 AXVI; 3; :XXVIN, 4 1 
XLVII, o. 

15. — La pátria que cercaven aquests 
patriarques era la del cel, que la fe els 
feia esperar, perqué si hagués estat la 
Caldea, llur país d'origen, podien tor- 
nar-hi quan volguessin. 

30 - NOU TESTAMENT. XIV 

17. — Per la fe, Abraam. Vegeu Gn. 
XXII, 1-19 i les aHusions a aquest pas- 
satge en diversos indrets dels Sants Lli- 
DEES pe 0apu A, τῷ Eceli: XLIV 21; 
T.Mccs TH. 52. 

El fil únic. Unic, pertocant a la pro- 
metenca rebuda, perqué a aquest efec- 
te, Ismael no comptava. 

19. — Com en semblanga. Isaac fou 
una semblanca o tipus de Jesucrist 
mort per senténcia del Pare Etern i tor- 
nat prompte meravellosament a la vi- 
da. 

21. Der la: fe. Jacobo Negeuy Ga 
XLVIII 15 i seg. 
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22 [Πίστει 

᾿Ιωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ 

γῆσεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 

περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 

23 Πίστει Μωῦσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὖ- 

τοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα 

τοῦ βασιλέως. 2: Πίστει Μωῦσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι 

υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, 2 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ 

θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 36 μείζονα πλοῦτον ἣγησά- 

μενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ: ἀπέβλεπεν 

γὰρ εἷς τὴν μισθαποδοσίαν. 531 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς 

τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως: τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς δρῶν ἐκαρτέρησεν. 

28 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ 

ὃ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 59 Πίστει διέβησαν τὴν ἐρυθρὰν 

θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπό- 

θησαν. $ Πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 

1 Πίστει Ραὰβ ἣ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν, δεξαμένη 

τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. 

2Kai τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με ον ὃ χρόνος περὶ 

Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, ᾿Ιεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν 

προφητῶν, “ot διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δι- 

καιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 3:ἔσβεσαν 

δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἄσθε- 

23 διατ.] δογμα A(?) 34||fin.] + πιστι μεγας γενομενος μωυσης AVUAEY τον αἰγυπτιον χατα- 
νοων τὴν ταπινωσιν των αἀδελφων auvrou D*E 420} 29 om. γης KLP al. || χατεποντισθησαν 1ο. 
31 αἱ. 1} 31. ἢ επιλεγομενὴ πορὴν N* Ephr || 32 των αλλων προφήτων 37 Ambr syP 

1 adora damunt el cim del seu basto. 
Aquest detall és tret de Gn. XLVII, 31, 

-_ segons la versió dels LXX. Segons el 
text hebreu, caldria llegir: «Adora da- 
munt Pextrem del seu llit». 

22. — Per la fe, Josep. Vegeu Gn. 
L, 23-24. 

23. —Per la fe, Moises. Vegeu Ex. 
Π 1 i seg. 

24. — Esdevingut gran. Aixó és, com- 
plerts els quaranta anys. Veg. Act. VI, 
23. 

25. — El pecat hauria consistit a és- 
ser infidel a la missió rebuda de Déu 
d'alliberar el seu poble. 

26. — Poprobi del Crist. Els ultrat- 
ges reservats al veritable Llibertador de 
PIsrael universal, el Crist, de qué havien 
de participar tots els quien!'A. T. eren 

tipus anticipats d'ell i preparaven els 
seus camins. 

27. — Per la fe, deixa P Egipte. Aquest 
passatge pot ésser indistintament una 
aMusió a la fugida de Moisés vers Ma- 
dian (veg. Ex. I, 14-15) 1 a VPepisodi 
de la seva sortida d'Egipte comandante! 
poble hebreu (veg. Ex. XIV). Els exe- 
getes no s'han posat d'acord respecte 
a aquest punt. 

28. — Per la fe, féu la pasqua. Vegeu 
EX: MIL, y Eiség: 

El que exterminava. AHusió al bon 
angel, ministre de les .venjances del 
Senyor. Veg. I. Cor. X, 10. 

No els toqués. La fe en aquesta 
preservació dels primogénits dels he- 
breus en virtut de la sang de l'anyell és 
la lloada especialment en aquest verset. 
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morent benei cadascun dels fills de Josep, i adorá damunt el cim del seu 

basto. Per la fe, Josep finant, féu esment de la sortida dels fills d*Is- 

rael, i doná manament sobre els seus ossos. 

23 Per la fe, Moisés, en ésser nat, fou ocultat tres mesos pels seus pares, 

perqué veieren gentil l'infant, i no temeren el manament del rei. :*Per 

la fe, Moisés, esdevingut gran, es refusá a anomenar-se fill de la filla de 

Faraó, Wescollint abans ésser afligit amb el poble de Déu que tenir una 

fruició passatgera de pecat, *tenint per major riquesa que els tresors de 

PEgipte Poprobi del Crist, perqué mirava el guardo. “Per la fe, deixa 

PEgipte, no tement la cólera del rei, perqué sostingué l'esperanga en Vin- 

visible, com si el veiés. *BPer la fe, féu la pasqua i Pescampament de la 

sang, per tal que el que exterminava els primogénits, no els toqués a ells. 

29 Per la fe, passaren la mar Roja com terra eixuta, de qué fent la prova 

els egipcis, es negaren. *Per la fe, caigueren les muralles de Jericó, 

envoltant-les durant set dies. Per la fe, Raab, la meretriu, no mori 

amb els qui no cregueren, havent acollit els exploradors amb pau. 

32 ΣΤ per qué parlaria més? 

Gedeó, Barac, Samsó, Jefte, David i Samuel i dels profetes, els quals, 

Car em mancaria el temps enraonant de 

per la fe, venceren regnes, obraren justicia, obtingueren prometences, ta- 

paren les boques dels lleons, **extingiren la forca del foc, s”'escapoliren 

del tall de Pespasa, foren fortificats en llur feblesa, esdevingueren forts en 
E SS 23 By EX. 173. dl, 2 ὃ. 

SEIS: 21, 28. 
do Ide Συ 05. VE 115) XE;: 17 XI): 24: 

29. — Per la fe, passaren la mar. Ve- 
geu Ex. XIV, 15-31. 

30. —Per la fe, caigueren... Vegeu 
Jos. VI, 12-30. 

31. —Per la fe, Raab... Vegeu Jos. 
τ ἢ ΘΟ 

Els quí no cregueren. Els habitants 
de Jericó que no donaren fe, com 
Raab, als prodigis obrats per Déu a fa- 
vor dels hebreus. 

32. — Em mancaria el temps. Expres- 
sió corrent en els classics, tant grecs 
com llatins. V. DemosT. De Coron. p. 
324, ed. Reisk; Trr. Liv. llibre XXVII, 
ALE 

Gedeo, Barac. En l'enumeráció d'a- 
quests cinc jutges, l1' Autor no serva 
Vestricte ordre cronológic. Barac, en 
efecte, fou anterior a Gedeó, i Jefté a 
Samsó. 

33. — Comencga aqui una rápida 1 

24, Ex. 11, 11. 
30, los. vr, 20. 

39 Si) Dam 11295: VB 228. 
9, Ex. xIv, 225. 

26, Ps. 1xxxvim, 39, 52. 27, Ex. x11, 41. 
31, los. 1, 15 vi, 17; lao. τὸ, 25. 

colpidora enumeració de les gestes 
acomplertes 1 dels turments soferts per 
diversos herois i personatges de 1'Anti- 
ga Llei. 

Venceren regnes. Gedeó vencé els 
madianites amb un escamot de valents; 
Barac, els canaaneus; Samsó, els fi- 
listeus ; Jefté, els ammonites; David, 
tots aquests pobles un darrera l'altre. 

Taparen les boques dels lleons. Per bé 
que aquesta gesta sigui atribuida a 
Samsó (Idc. XIV, 6), a David (1 Sm. 
XVII, 34) 1 a Daniel (Dan. VI, 22), és 
probable que l'Autor faci referéncia a 
aquest darrer. La frase grega emprada 
per l'Autor, és, en efecte, igual a la 
que hom llegeix en el passatge es- 
mentat. 

34. — Vegeu, per als fets alMudits 
aci: Dan. III, 21 ss.; 1 Sm. XVII, 11; 
XIX, 20ss.; [Rg. XIX, 1 ss.; II Rg. 
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νείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. 

35 ¿laBov γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν: ἄλλοι δὲ ἐτυμ- 

πανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀνα- 

στάσεως τύχωσιν: δἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, 

ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς: ὅ1 ἐλιθάσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐπρίσθησαν, 

ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

δέρμασιν, ὕστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὅ8 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος 

ὃ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 

ὀπαῖς τῆς γῆς. 

οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 49 τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προ- 

39 Kal οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως 

βλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. 

3. DE PATIENTIA FIDELIVM 

Ci 
ἣμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 

1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον 

ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἣμῖν ἀγῶνα, 3 ἀφο- 

ρῶντες εἷς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ 

τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονή- 

σας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. ὃ ἀναλογίσασθε γὰρ 

τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὕπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντι- 

λογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 

«Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγῶωνι- 

ζόμενοι, ὅ καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται" 

35 γυναιχας N*AD* || 37 ) ἐπρισθ. εἐπειρασθ. AEK al. df vg arm|| 39 τας ἐπαγγελιας 4 80 Aug 
[| XIL 1 τηλιχουτον N* || 2 om. του θεου N* |] 3 εἰς aurov ΚΙ, al., εἰς εαυτοὺυς N*D*E* Ephr am fuld 
sy? 4 outro] - γὰρ DEL al. arm 

IV, 11.55. ας AVI 28.58: 18,22 AVI, 
1 8S (EL: 

35. —Les dones recobraren. Vegeu 
1 Rg. AVI, (17 2 seg 41. ds. Π τῇ 
i seg. Aquests fets han d'ésser atri- 
buits a la fe d'Elias 1 Eliseu, més que a 
la d'ambdues mares. 

D'altres... a la roda. Allusió al mar- 
tiri del vell Eleazar i dels set germans 
Macabeus. Veg. II Mc. VI, 18 ¡ seg. 
¡ ll Mc. VIL 

No admetent el rescat. Refusant d'a- 
lliberar-se del suplici per mitjá de Pa- 
postasia. 
37. — Foren apedregats. Per exem- 

ple, Zacarias, fill de Joíadas (II Par. 

XXIV, 20-21) i també Jeremias, 
segons la tradició jueva. Cf. Mt. XXIITI, 

Templats. Alguns creuen que per un 
error dels copistes llegim ἐπειράσθησαν 
en lloc d'¿mpryoBncav, foren cremats. 
Aquest és el cas de Job. 

Serrats. AMusió a Isaias que sofrí 
aquest turment, segons tradició repor- 
tada per St. Justi, ΟΣ Trif. e GARA 
Sr. JERONI, Expos. Psalm., libre XV. 

A occiment d'espasa. Cas molt fre- 
quent Tr. AXVI, 23,,6tc. 

Moltonines. El vestit grosser usual 
entre els profetes antics: 1 Sm. XIX, 
19,10. 
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la guerra, aterraren estols d'enemics, Y les dones recobraren llurs morts 

per resurrecció; d'altres foren turmentats a la roda, no admetent el rescat per 

tal d'assolir millor resurrecció, 398 d”altres passaren per la prova d'escarnis i 

assots, a més de cadenes i presons, *foren apedregats, temptats, serrats, 

moriren a occiment d'espasa, vagaren coberts amb moltonines, amb pells 

de cabra, freturosos, afligits, malmenats, 38 dels quals el món no era digne, 

errants per deserts i muntanyes, i en balmes i en les esquerdes de la 

terra. 99%] tots aquests, havent hagut un bon testimoni per llur fe, no as- 

soliren la prometenca, * proveint Déu per a nosaltres quelcom de millor, 

a fi que no fossin acomplits en perfecció sense nosaltres. 

3. DE LA PACIENCIA DELS FIDELS 

(E AIE;) 

de testimonis, esbatent tota farda i el pecat que assetja, correguem per 

la paciencia la carrera que ens és proposada, *fixant lPesguard en el 

capdavanter i consumador de la fe, Jesús, el qual, a canvi del goig que li 

1 Doncs també nosaltres, essent voltats d'un núvol tan gran 

fou proposat, sofri la creu, menystenint la ignominia, i s'assegué a la 

dreta del soli de Déu. 

dels pecadors contra ell mateix, per tal de no cansar-vos, defallint en el 

3 Car considereu el qui suportá tal contradicció 

vostre coratge. 

%Encara no heu resistit fins a la sang, lluitant contra el pecat, 1 heu 

oblidat 'exhortació que s'adrega a vosaltres com a fills, dient: 

vu, 15. 40, Sup. vu, 19; vn, 6. 1, Rom. 00 RS αν 1,,5.9 MU Reg: 19, 175.5 ΜΠ Μοῦ vi, 18. s.; 
2) PSU CRE ΤΣ SUD: ML 1: ὙΠ 1: Md Eph. 11,22 Gol 11,9; 1Ptr. 11, 13 11, 2. 

40.— A fi que no fossin acomplits en 
perfecció sense nosaltres. Es el verb te- 
λειοῦν explicat a VII, 19. Alguns en- 
tenen aquest acompliment de l'entra- 
da al cel, tancada fins a 1'Ascensió 
del Senyor. D'altres, com Sant Joan 
Crisostom 1 Sant Agustí, entenen la 
resurrecció del cos, que tindra lloc 
jsualment her a ltots' a la” ἢ del 
temps. 
Déu no volgué que els sants de A. 

T. rebessin aquest acompliment de per- 
fecció abans del temps en qué el rebrem 
nosaltres. 

1. — Voltats «Pun núvol.  Expres- 
sió clássica que hom troba en els 
escriptors grecs i llatins. Vegi's Ho- 

MER, 11. IV, 247; Trr. Liv. XXXV, 39. 
Esbatent tota farda. Comparació man- 

llevada als atletes i als qui es disputa- 
ven el premi en les carreres. 

Que assetja. El pronom ens de Vg. no 
consta en Poriginal. L*adjectiu grec 
corresponent, εὐπερίστατον no es troba 
usat enlloc més que aci, i per aixó se'n 
desconeix el significat exacte. D'altres 
tradueixen «facilment comés». 

2. — Menystenint la ignominia. Aixoó 
és, el suplici de la creu, que Ciceró 
(Verres, V, 54) anomena «crudelissi- 
mum teterrimumque supplicium». 

5. —1Í heu oblidat. Molts intérprets 
donen un sentit interrogatiu a aqueixa 
proposició. 
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«υἷέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, 

μηδὲ ἐκλύου ὕπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος" 

θὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.» 

ἴ εἰς παιδείαν ὑπομένετε: ὡς υἱοῖς ὕμῖν προσφέρεται ὃ θεός: τίς γὰρ 

vióc ἔστιν ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; Sel δὲ χωρίς ἔστε παιδείας, ἧς 

μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἷοί ἔστε. 9 εἶτα τοὺς μὲν 

τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα: οὐ 

πολὺ μᾶλλον ὕποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν ; 

Ιθοἵ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὃ 

δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 1: πᾶσα 

δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστε- 

ρον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν 

δικαιοσύνης. 15Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα 

γόνατα ἀνορθώσατε, 18 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα 

μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 

IT. ADMONITIONES AD VIRTVTES ALIAS QVOOVE 

SPECTANTES 

(ΧΠ 14- XII, 17) 

1. DE PACE ET SANCTIMONIA 

14 Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς 

ὄψεται τὸν κύριον, 1ὅ ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος 

τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ ταύτης μιαν- 

θῶσιν oí πολλοί, 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως 

5 om. ov D* αἱ. ε}} 7 εἰς] ει Theophy! Euthym || om. ἐστιν N"APf ug || 11 δε 19] μεν N*P 17 αἱ. d, 
om. Der al. || 15 yaprroc] δοξης Καὶ] ót αυτῆς 4P 17 al. ||om. οἱ DKLP al. || 16 om. og Der 

Fill meu. Text dels Proverbis III, 
11, 12 segons els LXX, amb lleus mo- 

dels esperits és Déu, autor directe de la 
creació de l'ánima i de la seva infusió 

dificacions. 
7. — Es per la vostra correcció... Vg. 

tradueix: «Persevereu en la disciplina.» 
9. — Al pare dels esperits. Compareu 

Nm. XVI, 22; XXVII 16. —Els pares 
carnals són els antics israelites de qui 
reberen la carn per generació; el pare 

en la carn. 
11. — Fruit pacific. Vg. posa pacific 

en grau superlatiu. 
La disciplina, o correcció, al principi 

tan dolorosa, lleva després un fruit que 
consisteix en la pau de l'ánima dins la 
justícia o santedat. 
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« Fill meu, no menystinguis la correcció del Senyor, 

ni, renyat per ell, no defalleixis ; 

6 perque el Senyor, el qui ama, el corregeix, 

i assota tot aquell qui accepta per fill.» 

“És per la vostra correcció que ho suporteu. Déu es comporta amb vos- 

altres com amb fills, pergué ¿quin fill hi ha que el pare no corregeixi ? 

8 Peró si sou estranys a la correcció, de la qual tots han esdevingut partici- 

pants, és que sou bordsi no fills. ? Altrament, els nostres pares carnals, els 

tinguérem per correctors, i els reveriem; ¿no ens sotmetrem molt més al 

pare dels esperits, i viurem? *%Perqué aquells ens ensenyaven segons 

llur albir per a pocs dies, peró aquest en esguard al que convé per a par- 

ticipar de la seva santedat. 111 tota disciplina, per al present, no sembla 

ésser cosa de goig, sinó de tristesa, peró després lleva fruit pacific per 

als exercitats en ella. 1%Per αἰχὸ, redreceu les mans llanguents i els 

genolls flectivols. 151 feu dretureres les sendes per als vostres peus, a fi 

que alló que coixeja no s'extravii, ans més tost es guareixi. 

Il. ADVERTIMENTS PERTOCANTS A ALTRES VIRTUTS 

(XI, 14- ΧΙΠ, 17) 

τ DE LA PAU I SANTEDAT 

lí Encalceu la pau amb tots, i la santedat, sense la qual ningú no 

veurá el Senyor. *Vigilant que ningú no reculi de la gracia de Déu, 

que cap arrel d'amargor, brostant cap amunt, no empatxi, i a causa d'ella 

els molts siguin sollats. Que no hi hagi cap fornicari ni profanador, 

PIQUE 115835 ΑΡΟΣ τὰς, τὸ. 
ΧΧΧΠΙ, 1ς; Rom. ΧΙΙ, 18. 

11, II Cor. vir, 10; lac. mr, 18. 15,5: 15; παν 35 Pr. xv, 26. 
15, Dt. xxix, 18. 16, Gn. xxv, 31 s. 

16. — Ni profanador. 

14, Ps. 

12. — Les mans llanguents 1 els genolls Profanador és 
flectívols. Ambdues expressions es tro- aquí l'home que no fa cap cabal de les 
ben en Is. XXXV, 3. Veg. Eccli. coses sagrades, amatent només a les 
XXV, 32. coses de damunt la terra. Vegeu Gn. 

13.— 1 feu dretureres les sendes. En 
lloc de sendes, Vg. insereix «passos». 

No sextravii. D'altres interpreten: 
no E desllorigui. 

— Que cap arrel. Ressó del Dt. 
XXIX. 17, 18, segons els LXX. 

XXV, 33-34. 
El Génesi no acusa Esaú d'impur, 

peró dins la tradició jueva és un exem- 
ple proverbial d'aquest vici. Quant al 
de la profanació de les coses santes, 
basta fixar-se en el fet recordat en el text. 
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μιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ. Τ7ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα 

θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον 

οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 

180% γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ ὄρει καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ 

γνόφῳ, καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ 198 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, 

ἧς ol ἀκούσαντες παρητήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον: 29οὐκ 

ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον’ « κἂν θηρίον θίγη τοῦ ὄρους, λιθοβολη- 

θήσεται» “' καί, οὕτως φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωῦσῆς εἶπεν᾽ 

ἔκφοβός εἶμι καὶ ἔντρομος: “Ξἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ 

πόλει θεοῦ ζῶντος, ᾿ἹΙερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, παν- 

ηγύρει, 38 καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ 

κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, 35: καὶ διαθήκης 

νέας μεσίτη ᾿Ιησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ 

τὸν Αβελ. 

25 Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα’ εἶ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυ- 

γον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἵ 

τὸν ἀπ’ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι: “09 ἣ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν 

τότε, νῦν de ἐπήγγελται λέγων: «¿ti ἅπαξ, ἐγὼ σείσω od μόνον τὴν γῆν 

“ἴ τὸ δὲ «ἔτι ἅπαξ,» δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομέ- 

28 Διὸ 

βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι' ἧς λατρεύω- 

ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.» 

vov μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνη τὰ μὴ σαλευόμενα. 

μεν εὐαρέστως τῷ θεῷ, μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους: 9 καὶ γὰρ ὃ θεὸς 

ἣμῶν πῦρ καταναλίσκον. 

18 om. ορει NAC al. d ugrodá, ) ορει Ψηλαφ. 37. 116|} 19 om. un ΝΡ al. || προσθειναι A || 21 
εχτρομος ND* || 22 om. χαι τὸ ἢ" Hil || 23 τεθεμελιωμενων D* Hil || 24 τον] το L al. || 25 oupavov 
NM al. || 26 σειω DKLP al. || 28 eyopev NKP al. df vg || hatpevopev NKMP al. || evap.] ευχαρι- 
στως DE al. || δεους] ardovs MPd f ug, ) aro. χ. euhaf. ΚΙ, al. 

17. — No troba lloc. 
XXVII, 33 1 seg. 

Vegeu Gn. fou promulgada la Llei mosaica, per 
tal de fer després el contrast amb la 

Tots els seus esforcos foren inútils 
per a fer retractar el seu pare de la be- 
nedicció donada a Jacob. No es tracta, 
doncs, de la falta moral d'Esaú, sinó 
del dret de primogenitura. 

18. —Á una muntanya palpable. El 
substantiu muntanya manca en la ma- 
joria de manuscrits grecs i versions. 
Vegeu Ex. XIX, 18 1 Dt. IV, 11. 

19. —lI a espinguet de trompeta. Ve- 
gueu Ex. XIX, 161 XX, 18. 

Els dos darrers versets recorden les 
circumstáncies principals que acompa- 
nyaren la gran teofania del Sinaí, on 

Llei Nova. 
21. — Allo que l'Autor atribueix aquí 

a Moisés no es llegeix en lEscriptura. 
Es molt probable que l'Autor faci es- 
ment d'una particularitat manllevada a 
la tradició, talment com en el passatge 
II Tim. MI, 8. Els versets 20 i 21 for- 
men una espécie de paréntesi. 

22. —La muntanya de Sion 1 la ciy- 
tat de Jerusalem, amb el temple de 
Jahve, eren la figura del cel. 

Desenes de milers d'angels. Veg. Dan. 
VU, zo; Dt AA E. 

23. — Primogénits inscrits en els cels. 
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com Esaú, que per una menja es vengué la primogenitura. 1 Car sabeu 

que també més endavant, volent rebre l'heréncia de la benedicció, fou re- 

provat, tot i que la cercá amb llágrimes, puix que no troba lloc per a 

peniténcia. 

18 Perqué no us heu atansat pas a una muntanya palpable, i a foc encés, 

¡a torb, i a tenebra, i a tempesta, 1%i a espinguet de trompeta, i a senyal 

de paraules, que aquells qui loiren suplicaren que no se seguis parlant- 

los; 2 perqué no resistien el que els era intimat: « Adhuc si una béstia 

toca la muntanya, será apedregada.» 211 tan paorós era alló que s'apa- 

reixia, que Moisés digué: « Aterrit estic i tremolós.» *Ans vosaltres us 

heu atansat a la muntanya de Sion, i a la ciutat del Déu vivent, Jerusalem 

celeste, i a desenes de milers d'angels, joiós aplec, ia Pesglésia dels 

primogénits inscrits en els cels, i a Déu, jutge de tots, i als esperits 

dels justos acomplits en perfecció, 5521 a Jesús, mitjancer de la nova alian- 

ca, ia la sang de Paspersió que parla millor que la d*Abel. 

25 Mireu de no refusar el qui parla; perqué si no s'escaparen aquells 

que refusaren el qui deia oracles damunt la terra, quant menys nosaltres, 

refusant el qui parla des dels cels, “la veu del qual llavors féu extremir 

la terra, peró ara ha fet prometenca, dient: «Encara una vegada, i jo faré 

tremolar, no sols la terra, ans també el cel.» 531 Allo de «encara una ve- 

gada » declara la trasmudanca de les coses trontollades, en tant que fetes, 

a ἢ que restin les incommovibles. Per la qual cosa, acceptant el regne 

incommovible, tinguem agraiment, amb el qual retem a Déu un culte agra- 

29 Car el nostre Déu és un foc devorador. 

20, Ex. x1x, 

dable amb reverencia i temor. 

IBA, 12 χα, 21; Dicov;ia 5. 19, Ex. x1x, τὸς τος xx, 19: 
24, Sup. 1x, 15. 26, Agg.11,6s. 29, Dt. 1v, 24. 

17, Gn. xxvit, 30-38. 
SL DE. γα 19: 

Citació del Sembla que es tracta més tost dels fi- 
dels de l'Església militant, tots els quals 
enen el dret de la primogenitura, com- 
portant l'heréncia del cel, que no dels 
traspassats a vida gloriosa, més aviat 
esmentats al final d'aquest verset. 

Acomplits en perfecció. Vegeu la nota 
a XI, 40. 

24. — Mitjancer. Vegeu més amunt 
IX; 15. 

Parla millor. AHusió a Gn. IV, 10. 
25. — El qui parla. No altre que 

Déu, que ens crida a la fidelitat i a la 
santedat. 
26.— La veu del qual llavors. Aixo 

és: quan es promulga la Llei. Veg. Ex. 
XIX, 18. 

Encara una vegada... 
profeta Aggeu, II, 7 segons el sentit, no 
segons la lletra. 

En dir el profeta Encara una vegada, 
indica que el terratrémol que anuncia 
i que somourá cel 1 terra, será el dar- 
rer, co és, afirma la perpetuitat de la 
Nova Alianca. 

27. — Trontollades... incommovibles. 
I”Antiga Alianca i la Nova. 

En tant que fetes. L'A. T. es basava 
en elements d'aquest món, creats, en 
oposició al fonament divi del N. T. 

28. — Tinguem agraiment. Vg. tra- 
dueix «tenim agraiment». 

29. — Un foc devorador. Vegeu Dt. 
11,245 11X 3515. X2XIH, 14. 
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ALE 

(E SXID.y 

θάνεσθε' 

1H φιλαδελφία μενέτω. 

διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ - XIII, 1-11 

DE CARITATE, CASTITATE, AVARITIA 

Ξτῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλαν- 

ὁ μιμνή- 
σκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ 

ὄντες ἐν σώματι. 4Τίμιος ὃ 

πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ 

ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν' 

ph σε ἐγκαταλίπω"» 

βοηθὸς [καὶ] οὐ φοβηθήσομαι: 

θὥστε θαρροῦντας ἧμᾶς λέγειν" 

γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἣ κοίτη ἀμίαντος" 

δ θεός. 

αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν' 

δ᾽ Αφιλάργυρος ὃ τρόπος, 

«od μή σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ 

« κύριος ἐμοὶ 

τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος ;» 

3. DE SEPARATIONE CHRISTIANORVM A IVDAISMO 

1 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὕμῖν τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν 

πίστιν. 

αἰῶνας. 9διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε' 

δ᾽Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὃ αὐτὸς καὶ εἷς τοὺς 

καλὸν γὰρ 

χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὗ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν 

οἵ περιπατήσαντες. 

ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 

10Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν 

11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα 

περὶ ἅμαρτίας εἷς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατα- 

XI. 4 om. ey πασιν 23". 71* al. || yap] de CKL al. f sy? |]6 om. χαὶ N*C*P 17 al. df vg sy? |} 8 βπ.] 
+ any D” ||g περιφερεσθε ΚΙ, 47 || 10 om. εξουσ. D*'M 

1. —Pamor fraternal. Veg. Rom. 
XII, 10; 1 Thes. IV, 9. Vg. afegeix: 
«en vosaltres». 

2. — Álguns. Abraam i Lot. Vegeu 
Gn. XVIII, 1-12 1 XIX, 1-2. 

4. — Sigui el matrimoni. El verb si- 
gui se sobreentén en el grec. 

Seran judicats. En el sentit de con- 
demnats. Veg. Rom. Il, 12. 

5. —Sigui. En lPoriginal no es lle- 
geix aquest verb, que cal suplir, com 
ho fa la Vg. 

Perque ell digué. En molts indrets de 
PA. T. llegim paraules semblants a les 
que 1'Autor transcriu aquí. Vegeu Gn. 
Pos 155 Jos. L 5. Paz. ΟΝ ΜΙ 

ἯΣ — El Senyor és... Mots manlle- 
vats al Salm CXVII, 6. 

7. — Dels vostres prepósits. Aixo és, 
dels bisbes i dels qui sota llur guiatge 
regeixen les esglésies particulars. Heus 
aci una prova de l'existéncia d'una je- 
rarquia que comporta la distinció entre 
ministres i simples fidels. 

Imiteu-ne la fe. Molts veuen aquí una 
aMusió als martiris de St. Esteve i Sant 
Jacimé. ΟΕ Act. VIE, τοὺ τον 

ὃ. — Jesucrist ahir... Colpidora pro- 
fessió de fe. Jesucrist és tostemps el 
mateix: ahir, o en el temps passat, av ui 
o en el temps present, i pels segles o 
sigui indefinidament. 

9. — Doctrines vdries i estranyes. El 
qualificatiu vdries denota el contrast 
amb la unitat de doctrina de la religió 
de Crist; estranyes, el carácter erroni de 
les que els temptaven. 
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2. DE LA CARITAT I CASTEDAT 1 CONTRA L'AVARÍCIA 

2No oblideu lhospitalitat, 

5 Recordeu-vos 
(C. XII.) *Perseveri Pamor fraternal. 

car per ella alguns, sense saber-ho, estatjaren angels. 

dels empresonats, com empresonats amb ells, i dels maltractats, com 

essent també vosaltres en cos. *Sigui el matrimoni honorat en tot esguard 

i el llit sense mácula, perque fornicaris i adúlters seran judicats de Déu. 

5Sigui el comport sense avaricia, contentant-vos del que us sigui a 

Pabast, perqué ell digué : «No et deixaré pas, ni 'abandonaré » ; $talment 

que podem dir ben confiats: «El Senyor és el meu ajut: no temeré: ¿qué 

em fará cap home?» 

3. DE LA SEPARACIÓ DEL JUDAISME 

TRecordeu-vos dels vostres prepósits, els quals us han dit la paraula 

de Déu, i contemplant lP'éxit de llur vida, imiteu-ne la fe. 9Jesucrist ahir 

i avui és el mateix, i pels segles. *No us deixeu endur de doctrines vá- 

ries i estranyes, car és cosa bona d'afermar el cor amb caritat, no pas 

amb menges, que no feren profit als qui caminaren en llur observanga. 

10 Tenim un altar del qual no tenen facultat de menjar els qui reten el culte 

en el tabernacle. 11 Car els cossos dels animals, la sang dels quals és 

entrada pel pontifex en el santuari pel pecat, són cremats fora del campa- 

2, Gn. xvi, 3; XIx, 15s.; Rom. xr, 13; lIPtr. tv, 9. 
σχύτδι ΠΤ ν AVI 27: 

És cosu bona. És cosa óptima, se- 
gons la Vg. 
No pas amb menges. Allusió a la re- 

ligió judaica, en la qual abundaven ex- 
cessivament les prescripcions referents 
ala licitud iiHicitud de diversos menjars. 

10. — Tenim un altar. Expressió de 
la incompatibilitat fonamental entre 
Cristianisme i Judaisme. Sant Tomás, 
Estius i altres creuen que es tracta de 
altar de la Creu; Corneli a Lapide, 
Calmet i d'altres, de altar eucaristic. 
Creiem aquesta segona opinió més 
consonant amb l'ús del verb menjar 
(φαγεῖν) que sembla aHudir al ritu dels 
sacerdots jueus de menjar-se la carn de 
les victimes immolades. 

11. — Car els cossos dels animals. Al- 

3, SUP. Xx 34. 9, 108: 1,55. Dt. xa, 6. 6, Ps. 
2 Ἐν 1V) 12; XXIV, 145 Mt. XXyIL, 32: 

lusió a les prescripcions litúrgiques re- 
ferents als sacrificis de la festa de 1'Ex- 
piació. Cf. Lv. XVI, 27. Aquell dia, la 
sang de les víctimes no era vessada 
damunt l'altar, sinó duta pel gran sa- 
cerdot al Sant dels Sants. Cf. Ex. XXIX, 
12. La carn era cremada fora del cam- 
pament. El sentit és: Si els sacerdots 
de lA. T. no tenien dret a menjar els 
cossos de les víctimes immolades en la 
festa de l'Expiació, la sang de les quals 
era entrada en el Sant dels Sants, quant 
menys a participar del sacrifici de Crist, 
mort fora del portal (de la ciutat) 1 que 
entrá amb la seva sang al Santuari del 
Cel. El sacrifici de Crist és estrany al 
culte jueu, com ho era la consumació 
d'aquelles víctimes. 
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καίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 12810 καὶ ᾿Ιησοῦς ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ 

ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 

πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες" 

γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 

18 τοίνυν ἐξερχώμεθα 
14 οὐ 

4. De HOSTIIS SPIRITVALIBVS CHRISTIANORVM 

15A' αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, 

15 fc δὲ 

τοιαύταις γὰρ θυσίαις 

τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέων δμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 

εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε:' 

εὐαρεστεῖται ὃ θεός. 1ἴ Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε" 

αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες" 

ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες: ἀλυσιτελὲς γὰρ 

ὑμῖν τοῦτο. 

EPILOGVS 

(XII, 18-25) 

18 Προσεύχεσθε περὶ ἣμῶν' πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν 

ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 19 περισσοτέρως δὲ 

παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 39 Ὃ δὲ θεὸς 

τῆς εἰρήνης, ὃ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν 

μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἣμῶν ᾿Ιησοῦν, 521: καταρτί- 

σαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν 

ἐν ἣμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἧ δόξα εἷς 

ἀμήν. 

12 om. ἰδιου 17} τς om. οὖν N*D*P sy? || 17 ἀποδωσονται περι ὑμῶν D* || 18 προσευχ.] + χαι 
D*|| 20 τησ.] + χριστον D* 17 al. f fuld sy? || 21 om. epyw ND*f ug, + χαι λογω 4 || ποιησ.] + μας 
D || 0zk. autov] + αὐτῶ N*AC* || ev υμιν ACP al. d f ug |] om. ὦ ---αμὴν 4. 43 |] om. τῶν ALWYWY 
D 31 αἱ. arm 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων’ 

12. —Fora del portal. Jesucrist, en 
efecte, mori en el Golgota, que era fora 
dels murs de Jerusalem. Veg. Mt. 
XXVIL, 32 110: RIA 1720. 

13. — Sortim, doncs. Pera participar 
del sacrifici del Crist, ens cal sortir 
amb ell dels ritus antics, abandonant el 
Judaisme. 

Portant el seu oprobi. Veg. Act. V, 
41; 1 Ptr. IV, 14-16. 

15. — Sacrifici de lloanga. Cf. Lv. 
VI, 12; Ps: CV 2210152 

16.—Es plau a Déu. Vg. tradueix: 
« promeretur Deus», Déu es fa pro- 
pici. 

19. — Us exhorto. Remarquem el 
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ment. 1?Per la qual cosa, també Jesús, per tal de santificar amb la própia 

sang el poble, pati fora del portal. *%Sortim, doncs, envers ell fora del 

campament, portant el seu oprobi. **Car no tenim aci ciutat permanent, 

ans cerquem la futura. 

4. DELS SACRIFICIS ESPIRITUALS 

15 Oferim, doncs, sense parar, per mitjá d'ell, sacrifici de lloanca a Déu, 

co és a dir el fruit dels llavis que reten confessió al seu nom. 151 no us 

oblideu de la beneficencia i de la caritat, car amb aquests sacrificis es plau 

a Déu. 1Obeiu els vostres prepósits i sotmeteu-vos-hi, car ells vetllen 

com havent de donar compte de les vostres ánimes, per tal que ho facin 

amb goig i no pas gemegant, car aixó no us reporta profit. 

EPÍLEG 

(XII, 18 - 25) 

18 Pregueu per nosaltres, perqué confiem que tenim bona consciéncia, 

volent en tota cosa comportar-nos bé. 1%I molt més us exhorto a fer-ho, 

perque més aviat sigui restituit a vosaltres. 201 el Déu de la pau, que en 

la sang de Palianca eterna retorna d'entre els morts el gran pastor de les 

ovelles, el Senyor nostre Jesús, ?us faci complerts en tota obra bona, per 

tal de fer la seva voluntat, obrant en nosaltres alló que és plaent a la seva 

presencia, per Jesucrist, al qual sigui gloria pels segles dels segles: amén. 

14, Mick. 11, 10. 
21, Rom. xvi, 27; 1 Thes. 11, 17. 

canvi sobtós del nombre plural en el 
singular. Una cosa semblant s'esdevé 
Ea cls. passatses Gal. 1. 8, 9 1 Col. 
NA 

Perque... sigút restituit a vosaltres. 
I'Autor de la Lletra havia tingut, 
doncs, relació directa amb els cristians 
de Jerusalem abans d'escriure'ls aques- 
ta Lletra. Es un indici que reforca la 
tesi de la seva autenticitat paulina. Ve- 
geu la Notícia preliminar, pág. 229. 

15. Ds: xLIx, a (05;. e QUISE Ἐπ: Ἢ xn 4031 1 1ΠῸ65: Y 230 

20. — [ el Déu de la pau. Expressió 
molt familiar a St. Pau. Cf. Rom. XV, 
532: ΧΥ 20; ete: 

El gran pastor. Vegeu 1 Ptr. II, 25; 
Md O A BESOS 

21. — ΑἹ qual sigui gloria. Aqueixa 
doxologia igualment pot referir-se al 
Pare que al Fill humanat. Gramatical- 
ment, sembla que hauria d'atribuir-se 
al Pare, que és el subjecte principal de 
la frase sencera. 
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2 Γαρακαλῶ de ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλή- 

σεως: καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὕμῖν. 55 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν 

ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς. 

22 AortávacBe πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. 

᾿Ασπάξονται ὑμᾶς οἱ ἀτὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 

25:Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

22 ἀνέχεσθαι D” 17 al. fug arm || 23 om. μων ΚΡ αἱ. }} 2ς υμων] των αγιων D* || om. ἀμὴν 
N* 17 fuld 

22. — Paraula d'exhortació. Aixi qua- 23. — Ha estat alliberat. De que? De 
lifica aquesta Lletra el seu Autor molt la presó, segons opinió de molts intér- 
justament, puix que tota ella va adre-  prets; o d'alguna falsa acusació, com 
cada a exhortar els lectors a la perse- d'altres pretenen. Hom sap que Timoteu 
veranca en la religió de Crist. era a Roma durant el primer captiveri 

PA TAR AA 
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22 Us exhorto, germans, a comportar la paraula d'exhortació, perqué 

us he escrit ben breument. *Sapigueu que el nostre germá Timoteu ha 

estat alliberat; amb el qual, si ve aviat, us veuré. 

24Saludeu tots els vostres prepósits i tots els sants. Us saluden els 

d'Ttália. 

25 | 4 gracia sigui amb tots vosaltres. Amén. 

25, Eph. vr, 24. 

mans d'Italia». Sobre aquestes parau- 
24. — Saludeu. Literalment: beseu. les, vegeu la Notícia preliminar, pags. 

Es tracta de Póscul fraternal que veiem 2321233. 
esmentat en diverses epistoles. 25. — Amén. Probablement, aquest 

Els YItalia. Vg. tradueix: «Els ger- mot no és auténtic. 
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PRIMERA PART 

CORRECCIÓ DE MALS COSTUMS 

I. Reprensio de les bandositats : 

1. Les bandositats són contraries a la unitat del baptisme. 

2. Són contraries a la unitat de doctrina . 

3. Són contráries a la unitat de Senyor 
IL. Reprensió dels altres vicis : 

1. De la toleráncia dels pecats . 

2. Dels judicis davant els infidels 

3. Dela fornicació. 
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3. De Pestat de virginitat i de viduesa. 
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II. Del culte religios : 

1. Del cofament del cap de les dones . 

2. Com cal celebrar els ágapes. 

3. Dels carismes en general. 

4. ExceHencia de la caritat . E 

5. Dels dons de profecia i de llengúes. 
IV. De la resurreccio dels justos : 
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De les coHectes i de la seva vinguda . 
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Noticia preliminar 

Exordi . ME ᾿ 

Ι. De la predicacio de ΠΆΕΙ 

J. Cal que el prediqui intrépidament . 

2. Li cal treballar 1 patir per 1 evangeli 

II. De la conducta envers els heretges: 

1. Envers els heretges presents. 

2. Envers els heretges futurs 

Epileg 

[LETRA Α 1Ὶ85 

Noticia preliminar 

Exordi .. : : 

I. De ογάεπαοϊο ἬΝ ἐν ΣΤΥ es de PEsplésia : 

II. De la instruccio dels fidels : 

1. Deures envers els germans de fe 

2. Deures envers els forans . 

11. Cal evitar el tracte amb els heretges . 

Epileg | 

LLETRA A FILEMON 

Noticia preliminar 
A, FILEMON. 
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TAULA 

LUETRA "ALS. HEBREUS 

Noticia preliminar 

PRIMERA PART 

De Pexcellencia del Nou Testament : 

Proposició. 

I. Crist, mijancer raid: 

1. Exceleix damunt els angels . 
2. ExceHeix damunt Moisés . 

H. Crist, sdcerdot preexcellent : 

1. Crist és veritable nn 

Digressió. 2 : 

3. Crist és sacerdot segons p ends de 'Mialquisades: 

4 Crist és també la victima perfecta . 

SEGONA PART 

DELS COSTUMS DELS FIDELS 

I. Advertiments pertocants a la fe: 
1. De la perseveranca dels fidels 

2. Dela natura dels fidels 

3. De la paciencia dels fidels 
II. Advertiments pertocants a altres virtuts : 

1. Dela pau i santedat 

2. De la caritat i castedat i contra p avaricia . 
3. Dela separació del judaisme. 

4. Dels sacrificis espirituals . 
Eptleg 
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